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Tweede bijeenkomst verenigingen en organisaties Leuth 

Kulturhus Leuth, 15 november 2019, 19:30 – 21:00 uur. 

Uitgangspunt van dit initiatief is: “We helpen elkaar daar waar mogelijk!” 

Aanwezig: Seniorenvereniging, Vrouwenbeweging, Stichting Kakatoe, Polderpop, Kulturhus Leuth, 

Ondernemersvereniging Leuth, Oranje Stichting, VVLK, KVA, Schutterij Vriendenkring, DES, 

Tennisvereniging Leuth, Stichting Triangel, Leuth Idee, Switch 89 (en Gasthuis Millingen), Klimop. 

Wie hebben we gemist? Sokkenummers, Vox Virorum, Les Allouettes, EHBO, Speeltuinen, Sinterklaas 

comité, Herdenkingscomité, Voor L Kaar (activiteitencommissie Vriendenkring). 

1. Agendapunt Jaarplanning activiteiten 

Afgesproken is dat iedere vereniging of organisatie de jaarplanning van activiteiten 2020 zo spoedig 

mogelijk mailt naar contact@dorpsagendaleuth.nl  

Paul Heisen zal er vervolgens voor zorgen dat alle activiteiten worden opgenomen in de jaarkalender 

en via de website www.Laatleuthleven.nl inzichtelijk zijn. Mochten er activiteiten zijn die onhandig 

zijn gepland in verband met andere activiteiten, dan nemen de bewuste verenigingen of organisaties 

zelf contact met elkaar op om eventueel van data te wisselen. Wijzigingen worden vervolgens 

doorgegeven aan Paul Heisen en verwerkt op de website. 

Van de diverse activiteiten wordt 2-wekelijks door Jo Coerwinkel een overzicht in de Rozet geplaatst 

voor de Activiteitenkalender Leuth. 

Daarnaast wordt het idee geopperd om de agenda maandelijks op facebook te zetten en deze pagina 

vanuit alle verenigingen en organisaties te ‘liken’. Ook wordt gekeken of je via de facebook pagina 

van verenigingen koppelingen kunt leggen met de Dorpsagenda. 

2. Agendapunt Beschikbare ruimtes, materialen en inventaris 

Er is een rondje gemaakt langs alle aanwezige verenigingen en organisaties. Er is veel mogelijk, 

waarbij onderling overleg de basis vormt. Allerlei muziek gerelateerde activiteiten kunnen bij DES 

plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor sport gerelateerde activiteiten bij VVLK, Tennisvereniging Leuth, 

Klimop en Switch. Vriendenkring en Kulturhus hebben ruimtes beschikbaar voor activiteiten 

(hiervoor wordt normaliter huur gerekend). Daarnaast is er meubilair in de vorm van hangtafels, 

lange tafels met banken, tafels en stoelen aanwezig bij VVLK, Vriendenkring en Polderpop. Deze 

kunnen uitgewisseld worden. KVA en VVLK hebben veel plastic borden en bekers voor activiteiten 

met kinderen. Daarnaast beschikken Polderpop, Stichting Triangel en VVLK over een aantal 

partytenten. 

Uitgangspunt voor het lenen van materialen is: “Schoon en in kwalitatief 

dezelfde staat terug brengen!” 

Mocht een vereniging of organisatie iets lenen en het gaat onverhoopt kapot, dan is de afspraak dat 

het volgens dezelfde kwaliteit gerepareerd wordt of dat er een kwalitatief even goede vervanger 
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wordt aangeschaft. De lenende vereniging of organisatie is hiervoor verantwoordelijk en zorgt zo 

spoedig mogelijk voor afstemming en herstel of vervang. 

3. Agendapunt Top-3 uitdagingen 2019-2020 

Alle aanwezige verenigingen en organisaties zijn gevraagd de uitdagingen voor het komend jaar te 

formuleren. De volgende zaken zijn naar voren gekomen: 

Vrijwilligers 

• Nieuwe bestuursleden (Seniorenvereniging, Schutterij; Stichting Triangel) 

• Nieuwe functionarissen (Schutterij) 

• Vrijwilligers/ouders tijdens activiteiten (KVA, Stichting Triangel) 

• Vrijwilligers tijdens opbouw en afbreken (Polderpop, Stichting Triangel) 

Ledenaantal 

• Jeugd actief aan het sporten krijgen (Switch 89; Klimop, Tennis) 

• Nieuwe volwassen leden (DES, Switch 89, Vrouwenbeweging) 

• Deelname aan activiteiten (Tennis) 

• Moeilijk inschatten wat de opkomst wordt 

• Actief betrokken houden/maken ouders en senioren (VVLK) 

• Stabiliseren ledenaantal (VVLK) 

• Hoe komen we bij ouderen binnen? Wat is er voor de minder mobiele ouderen? Hoe komen die 

buitenshuis? 

Financieel 

• Inkomsten en uitgaven (Oranje Stichting) 

• Kosten onderhoud (Stichting Triangel) 

• Terugdringen van kosten zoals energie, groenonderhoud (VVLK) 

Regelgeving 

• Vergunningen aanvragen (KVA) 

• Steeds wisselende regelgeving (Stichting Kakatoe, Polderpop) 

• Verkeersregelaars (Oranje Comité, Stichting Triangel, KVA) 

Overige 

• Opslag van spullen (KVA) 

• Locatie van sportterrein (Klimop) 

• Hangjongeren op/bij verenigingsterrein (Tennis) 

• Bekendheid verwerven (Vrouwenbeweging) 

• Meer digitale hulp bij website, facebook, agenda (Dorpsagenda Leuth) 
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Afspraken 

Nummer Afspraak 

1 Alle aanwezigen krijgen de lijst van verenigingen en organisaties toegezonden zodat we 
elkaar snel kunnen vinden en contacten. 

2 Het oppakken en ontplooien van initiatieven is de verantwoordelijkheid van 
verenigingen en organisaties zelf. De Dorpsagenda is hooguit facilitator en kan 
stroomlijnen en als paraplu fungeren, maar gaat zelf niet allerlei zaken actief uitvoeren. 

3 Verenigingen en organisaties die jaarlijks belast zijn met het aanvragen van 
vergunningen en ontheffingen kunnen hun krachten en kennis bundelen door elkaar 
op te zoeken, te informeren en samen naar slimme oplossingen te zoeken (zelf 
initiatief hiertoe nemen!). 

 

Acties 

Nummer Actie Wie Wanneer 

1 Mailen jaaragenda 2020 naar 
contact@dorpsagendaleuth.nl 

Alle verenigingen en 
organisaties 

Zo spoedig mogelijk 

2 Contact opnemen met de gemeente 
Berg en Dal voor mogelijkheden 
centraliseren verkeersregelaars 

René van Zutphen November 2019 

3 Agenda 2-wekelijks in de Rozet Jo Coerwinkel Continu (2-wekelijks) 

4 Dorpsagenda op facebook pagina Paul Heisen Maandelijks 

 

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 19 juni 2019, van 19:30-21:00 uur in de Vriendenkring te 

Leuth. 
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