
Dorpsagenda Leuth
Thema Zorg voor elkaar

Tweede bijeenkomst afstemming verenigingen en 
organisaties Leuth

Kulturhus Leuth

15 november 2019

19:30 – 21:00 uur



Agenda
19:30 Welkom en voorstelrondje.
19:35 Doel Dorpsagenda, korte terugblik op eerste

bijeenkomst en doel van vanavond.
19:45 - Afstemmen jaaragenda’s.

- Inventarisatie materialen en middelen.
- Top-3 uitdagingen verenigingen en organisaties.

20:30 Welke rol kan website Laatleuthleven.nl spelen?
20:45 Benoemen concrete acties.
21:00 Volgende bijeenkomst en afsluiting.



Verenigingen en organisaties; 
waar hebben we het over?

(overzicht is niet compleet!)

Seniorenvereniging

Oranjecomité



Bewonerssuggesties 27 september 2018 (enkele voorbeelden van de gele stickers):

• Zorg voor elkaar: Vrijwilligerspool voor heel het dorp.

• Zorg voor elkaar: We kunnen niet zonder vrijwilligers, steeds minder door langer werken.

• Zorg voor elkaar: Vaste ontmoetingsmomenten tussen verenigingen in Leuth (bijv. 2 keer 

per jaar) zodat men van elkaar weet wat er speelt.

• Zorg voor elkaar: Samenvoeging VVLK en tennisvereniging. Voetbal/tennispark, kosten 

delen/kantine etc.

• Sport en ontmoeten: Samenwerking verenigingen met als doel zaken gemeenschappelijk 

oppakken i.p.v. Ieder voor zich (uitwisseling kennis en mensen).

Aanwezige partijen woensdag 17 april 2019:

Tijdens de eerste bijeenkomst waren vertegenwoordigd: Dorpsagenda Leuth, Kinder Vakantie 

Activiteiten, Kulturhus Leuth, Leuth Idee, Oranje comité, Polderpop, Schutterij Vriendenkring, 

Stichting Kakatoe, Stichting Triangel, Tennisvereniging Leuth, VVLK, Vrouwenbeweging, 

Seniorenbond.



Gewenste situatie:
Meer afstemming met en tussen verenigingen en organisaties uit Leuth, zodat we van elkaar 
weten waar momenteel de uitdagingen liggen en waar we slim met elkaar kunnen 
samenwerken en elkaar kunnen helpen.

Actie/planning:

Alle verenigingen en organisaties uit Leuth, Kekerdom en Erlecom worden uitgenodigd voor de 

tweede bijeenkomst in november 2019.

Leden themagroep Zorg voor elkaar:

René van Zutphen neemt het initiatief om volgende bijeenkomst te organiseren. 

Paul Heisen ondersteunt hierbij en richt de website in.

Verenigingen en organisaties sturen één afgevaardigde naar het overleg.

→ Actueel houden lijst van verenigingen en organisaties.



Onderwerpen tweede bijeenkomst, afstemmen van:
1. De jaarplanning van activiteiten voor het jaar 2020 vanuit uw 

vereniging, instantie of organisatie.

2. Inventarisatie van beschikbare ruimtes, materialen en inventaris 
die (mogelijk) ook door andere verenigingen, instanties en 
organisaties gebruikt kunnen worden (en onder welke 
voorwaarden) bij activiteiten.

3. De top-3 problemen/uitdagingen waar u momenteel als 
verenigingen, instanties en organisaties tegenaan loopt.

Tijdens de bijeenkomst zullen we deze kennis met elkaar delen en 
kijken hoe we bepaalde problemen gezamenlijk kunnen aanpakken.



Website laatleuthleven.nl





Vervolgacties benoemen →Wat, wie, wanneer?
• ..
• ..
• ..

• Website: www.laatleuthleven.nl
• ..
• ..

http://www.laatleuthleven.nl/


Vaststellen volgende bijeenkomst en afsluiting.


