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Derde bijeenkomst verenigingen en organisaties Leuth
Vriendenkring Leuth, 18 september 2020, 20:00 – 21:30 uur.

Uitgangspunt van dit initiatief is: “We helpen elkaar daar waar mogelijk!”
Aanwezig: Vrouwenbeweging, Stichting Kakatoe, Polderpop, Kulturhus Leuth, Oranje Stichting, , KVA,
Schutterij Vriendenkring, DES, Tennisvereniging Leuth, Stichting Triangel, Leuth Idee, Klimop,
Sokkenummers, Vox Virorum, EHBO, Sinterklaas comité, Herdenkingscomité, Voor L Kaar
(activiteitencommissie Vriendenkring), Ondernemersvereniging Leuth.
Afgemeld: Bibliotheek Leuth, Seniorenvereniging, P.V. Leuth, gemeente Berg en Dal.
Wie hebben we gemist? VVLK, Speeltuinen, Switch 87.

1. Korte terugblik eerste twee bijeenkomsten
Afgesproken wordt dat iedere vereniging of organisatie de jaarplanning van activiteiten 2021 rond
november 2020 mailt naar contact@dorpsagendaleuth.nl Alle activiteiten worden vervolgens
opgenomen in de jaarkalender en via de website www.Laatleuthleven.nl inzichtelijk gemaakt.
Op de website staan alle verenigingen en organisaties genoemd. Mochten jullie extra informatie
daaraan willen toevoegen dan graag dat per mail naar contact@dorpsagendaleuth.nl duidelijk
maken. Alle verenigingen en organisaties staan ook in het boekje Welkom in Leuth. Onduidelijk is
wanneer hier een vernieuwde versie van komt (staat niet in de planning). De nieuwe inwoners van
Leuth worden door Jo Coerwinkel bezocht en krijgen het Welkom boekje.
Afgesproken wordt om de verslagen van de bijeenkomsten op de website van www.Laatleuthleven.nl
te zetten.
Inmiddels is er een Stichting Dorpsagenda Laat Leuth Leven opgericht. Hierdoor kunnen we met
meer slagkracht zaken initiëren en fondsen en subsidies werven voor de continuiteit.

2. Agendapunt inventarisatie fondsen en verkeersregelaars
Iedereen heeft het overzicht per mail ontvangen van de verenigingen en organisaties die graag wat
meer willen weten van fondsenwerving. Voorgesteld wordt dat Klimop, CV Sokkenummers, Schutterij
Vriendenkring en Herdenkingscomité de krachten bundelen en zelf een sessie beleggen met Marcel
Willemsen van W&B consultants in Ooij. Marcel werkt ook veel voor de gemeente Berg en Dal en
heeft ook de subsidieaanvragen voor de renovatie van de Vriendenkring op zich genomen.
Voor de verkeersregelaars gaan CV Sokkenummers, Schutterij Vriendenkring, Oranje comité en het
Herdenkingscomité de krachten bundelen. Verwezen wordt door Willy Jansen naar de website:
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/Home/OverSVNL
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3. Consequenties van Covid-19; hoe kunnen we elkaar helpen?
Alle aanwezige verenigingen en organisaties zijn gevraagd de consequenties van Covid-19 aan te
geven en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. De volgende zaken zijn naar voren gekomen:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tennisvereniging Leuth; Nog nooit zo druk geweest als tijdens corona, kantine opgeknapt.
Aanvraag voor tegemoetkoming ingediend. 30 nieuwe leden erbij. Uitdaging is om kantine
corona proof te houden.
Oranje comité: hoe kun je activiteiten corona proof uitvoeren? Daarnaast zijn ze op een ludieke
wijze aan het kijken hoe ze nieuwe vrijwilligers kunnen krijgen.
Vrouwenbeweging, een maal per maand een activiteit, sinds deze maand weer in Vriendenkring.
Kulturhus: tijdens lockdown geen activiteiten. Bijdrage gemeente ontvangen. De landelijke regels
gelden. Nu langzaam weer wat activiteiten.
Korfbal vanaf maart gestopt, wel bondsafdracht moeten betalen, steun vanuit gemeente
ontvangen.
Herdenkingscomité: geen activiteiten.
Sinterklaas comité: bespreken volgende week wat ze gaan doen, zien het somber in. Geen
huisbezoeken, zien dat niet zitten. Schminken wordt ook een probleem. In plaats van 30
bezoeken wellicht terug maar 4.
OVL: geen activiteiten.
Activiteitencommissie Voor L-kaar: bierfestival afgelast, wel veel kosten gemaakt.
Polderpop: festival is afgelast. Daarnaast maken we ons zorgen om gezondheid Erik.
Jongerenactiviteiten LEF: geen bijeenkomsten meer gehad in de Kakatoe.
Stichting Triangel: alle activiteiten, zowel para-commercieel als commercieel (feesten) zijn
afgelast. Kosten lopen gewoon door en rekeningen moeten betaald worden. Tegemoetkoming
gemeente ontvangen. Langzaam worden weer wat activiteiten opgestart. Groot probleem met
het krijgen van vrijwilligers. Moeten andere dingen gaan doen om het financieel te redden,
anders redden we het niet en moet exploitatie stopgezet worden.
Carnaval: optocht ging niet door nadat deze was uitgesteld vanwege het weer. Hebben presentje
naar alle leden gestuurd, mensen bij elkaar houden.
Vox: zijn 14 dagen geleden weer begonnen, met allerlei maatregelen. Sommige leden komen
niet.
Schutterij: alle activiteiten afgelast. Zowel vaste activiteiten als vergaderingen. Kermis afgelast in
normale vorm. Contributie is gewoon geïnd.
DES: buitenoptreden afgelast, online gerepeteerd. Nu weer repetities volgens richtlijnen, 2 meter
van elkaar. Kosten zijn allemaal doorgegaan. Financieel staan ze er goed voor. Doel is in
november weer een concert.
KVA: hadden nog geen grote kosten gemaakt.
Leuth idee: kan bijdrage verstrekken voor ideeën vanuit verenigingen en organisaties.

Conclusie: we hebben allemaal hetzelfde en gemeenschappelijk belang!

Gemeenschappelijk belang: “Leefbaarheid Leuth vergroten!”
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Voorgesteld wordt om op korte termijn (november 2020) een gezamenlijk overleg met de gemeente
Berg en Dal en de verenigingen en organisaties in te plannen. Hierbij willen we samen pro-actief op
zoek naar kansen. Voorgesteld wordt om de krachten te bundelen en samen met de gemeente proactief te kijken naar mogelijkheden (in plaats van achteraf de onmogelijkheden te horen). Dit wordt
dan de invulling van de vierde bijeenkomst.

Gemeenschappelijke app-groep opzetten
Raymond Hietveld stelt voor om een appgroep op te richten om organisatorische vragen te kunnen
stellen, inclusief een vertegenwoordiger van de gemeente erin. Hiervoor hebben we 1
vertegenwoordiger namens een vereniging of organisatie nodig. Regels voor het gebruik worden
opgesteld, alleen relevante info wordt in appgroep gedeeld.

Bijeenkomst werven vrijwilligers organiseren
Rob van Seggelen is bezig met een onderzoek naar vrijwilligers, waarom is iemand geen vrijwilliger?
Voorgesteld wordt om een bijeenkomst te organiseren met verenigingen over het werven van
vrijwilligers. Stichting Dorpsagenda Laat Leuth Leven kan daarbij ondersteunen.

Het niet krijgen van corona moet de drijfveer zijn om samen zaken op te
pakken!
4. Volgende bijeenkomst
Alle aanwezige verenigingen en organisaties geven aan graag weer in november bij elkaar te komen
en dan de Covid-19 mogelijkheden in samenwerking met de gemeente op de agenda te zetten.
Gezien het aantal verenigingen en organisaties wordt voorgesteld dit wederom in de Vriendenkring
te organiseren.

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!).
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Acties
Nummer Actie
1
Mailen jaaragenda 2021 naar
contact@dorpsagendaleuth.nl
2
Contact opnemen met de gemeente
Berg en Dal voor sessie
mogelijkheden Covid-19
3
Gezamenlijke sessie gemeente en
verenigingen organiseren
4
Verslagen op de website
5
Controleren informatie verenigingen
op website en eventueel wijzigingen
doorgeven
6
Opzetten appgroep voor
verenigingen en organisaties en
gemeente
7
Organiseren bijeenkomst werven
vrijwilligers

Wie
Alle verenigingen en
organisaties
René van Zutphen

Wanneer
Uiterlijk november
2020
Oktober 2020

René van Zutphen

Oktober 2020

Paul Heisen
Allen

Oktober 2020
Oktober 2020

Raymond Hietveld

Oktober 2020

Rob van Seggelen
(i.s.m. Dorpsagenda)

Oktober 2020

Verslag: René van Zutphen, 29 september 2020
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