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2 VOORWOORD
Op 21 juli is na een lang ziekbed onze dorpswerker Arian Schrauwen overleden. En vanaf maart
regeerde Covid 19. Beide hadden een enorme impact op ons werk in 2020.
Parttime konden we ter vervanging iemand voor het jeugd- en jongerenwerk aanstellen.
Belangrijk want voor de jeugd lieten de maatregelen om corona te bestrijden het meeste toe.
Maar, van de andere activiteiten en plannen was weinig uitvoerbaar. Dit is in dit jaarverslag
uitvoerig te lezen.
Dat betekent niet dat we stil gezeten hebben. Terwijl de dorpswerker ziek was, onder meer heel
2019, was met kunst- en vliegwerk het meest belangrijke werk zo goed mogelijk overeind
gehouden. Daarbij was voor 2020 al veel blijven liggen. Er moest dus een en ander ingehaald
worden.
En er lopen twee personeelsleden tegen hun pensioen aan, terwijl onze activiteiten steeds
breder uitwaaieren. Daarbij komt de vergrijzing van de bestuursleden die niet eeuwig aan het
roer kunnen blijven staan. Nodig dus om de organisatie, functies, taken en reglementen grondig
onder de loep te nemen. Daarbij komt dat de door het jaar heen telkens veranderende
coronamaatregelen veel kopzorgen en extra werk met zich mee brachten.
In een groot deel van de coronatijd mochten de additionele krachten – WVS en werkplein – niet
werken. Voor hen - meest assisterend bij administratie, onderhoud en beheer - was ook te
weinig werk. Half december heeft het WVS die drie krachten die bij ons gedetacheerd waren,
elders werk gekregen. Verheugend is dat we er in 2020 enkele jeugdige vrijwilligers bij kregen.
We hoefden zodoende minder personeel te betalen. Dankzij de ‘coronasubsidie’ van de
gemeente en gebruikmakend van de landelijke financiële regelingen in verband met de
pandemie, zijn we financieel niet in de problemen gekomen.
Het was prettig om te constateren dat het samenspel met de gemeente, sterk verbeterd is. Dat
overheidsparticipatie, de burgers initiëren en de gemeente faciliteert, steeds meer gestalte
krijgt, wil niet zeggen dat nu minder ondersteunende professionele kracht nodig is. Integendeel,
wij hebben behoefte aan krachten met de nodige kennis en kunde, die ons informeren en helpen
om de inwoners te activeren en helpen om behoeften op sociaal-cultureel en maatschappelijk
terrein te realiseren.
Nu, halverwege 2021 is het coronavirus nog niet verdwenen, maar we hopen dat binnenkort alle
remmen weer los kunnen. Dan kunnen we samen – inwoners, vrijwilligers, personeel en bestuur
- werken aan, en genieten van Sprundel waar het voor iedereen prettig leven en wonen is.

juni 2021
Bestuur Stichting Dorpswerk Sprundel

Stichting Dorpswerk Sprundel

Jaarverslag 2020

4 / 25

3 ORGANISATIE
3.1 Algemeen
Aan de organisatie in het jaar 2020 wel hard gewerkt, maar veranderingen worden pas in 2021
doorgevoerd. Omtrent de organisatie in 2020 is het nodige beschreven in de paragrafen 1.1, 1.2
en 1.3 van het werkplan 2020.
Onze dorpswerker was al voor 2020 ziek en overleed op 21 juli.
Voor het jeugd- en jongerenwerk hadden we vanaf februari parttime een tijdelijke kracht.
Vanaf maart werd de organisatie flink in de wielen gereden door de coronapandemie. De meeste
activiteiten kwamen stil te liggen, vergaderen moest veelal via internet en de jaarvergadering
kon niet plaatsvinden. Alleen het jeugd- en jongerenwerk kon nog deels doorgaan. Doordat
ondersteuning van de dorpswerker langdurig ontbrak en we terwijl met kunst en vliegwerk het
nodige overeind hielden, moest de organisatie hoognodig geüpdatet worden. De reglementen
werden onder de loep genomen en bijgewerkt. En, omdat het allemaal teveel werd voor de
bestuurders en omdat de samenstelling van het personeel danig ging veranderen, werd een
begin gemaakt met een reorganisatieplan.

3.2 Bestuur
Normaal vergadert het algemeen bestuur jaarlijks vijf keer, maar in 2020 door corona slechts
drie keer. Volgens schema waren bij de jaarvergadering twee bestuursleden aftredend, maar de
jaarvergadering kon niet doorgaan. De vacatures jeugd- en jongerenwerk en wijkenoverleg zijn
in 2020 niet opgevuld. Zodoende bleef de samenstelling van het bestuur onveranderd.
Het dagelijks bestuur kwam elke week bijeen. Het wekelijks vergaderen, samen met het vele
werk dat de DB-leden door de week moeten doen, is voor hen niet vol te houden.

3.3 Uitvoeringsorganen
Het Zorgnetwerk en het Wijkenoverleg konden door corona slechts één keer bijeen komen. Af en
toe werd via de mail nog wel informatie gedeeld. De cursussen moesten vanaf medio maart
stilgelegd worden. Voor de jeugd t/m 17 jaar waren de coronamaatregelen minder streng en het
jeugd- en jongerenwerk is met tussenpozen actief gebleven Samen met de Verenigingsraad
kwam de jeugdraad nog tot twee grote activiteiten: Strandspelen en Kerstparade 2.0.

3.4 Relatie gemeente
Overheidsparticipatie heeft in 2020 weer wat meer gestalte gekregen. Meer ambtenaren zochten
samenspel met de burgers. We worden nog niet officieel erkend als dorpsraad, maar waren toch
betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Mede vanwege corona kwam de
ontwikkelingsgroep Sprundel, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente en
maatschappelijke groeperingen waaronder het dorpswerk, slechts drie keer bij elkaar. Vanuit
het college is al meerdere keren beloofd om ons werkplan en jaarverslag met ons te bespreken.
Graag willen wij weten of ons werk en de producten die wij leveren, voldoen aan de wensen van
onze subsidiënt, c.q. de wensen en ideeën van de gemeente en die van ons uitwisselen en
daaromtrent afspraken maken.

3.5 Vrijwilligers
Binnen onze stichting waren in 2020 103 verschillende vrijwilligers actief. Zie bijlage 1, voor
hun functies en taken. Daaruit blijkt ook dat verscheidene vrijwilligers meerdere functies/taken
hebben. In het algemeen vergrijst ons vrijwilligerspotentieel. Daarom is het extra verheugend
dat er in 2020 enkele jongere vrijwilligers bij gekomen zijn. En met ingang van het seizoen
2020/2021 werden in het jeugd- en jongerenwerk een tweetal ambitieuze stagiaires actief.
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3.6 Beheer
Voor het runnen van De Trapkes en de sportzaal hadden we per week 45 uren beheerder /
conciërge / huishoudelijk medewerker. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat in het dorpshuis per
week 24 uur een administratieve kracht en 10,8 uur een onderhoudsman gedetacheerd door het
werkvoorzieningsschap werkzaam blijft. En 6 uur per week hadden we een huishoudelijke
kracht via het werkplein en er waren 17 vrijwilligers in het beheer actief.
Vrijwilligers en additionele krachten in beheer en onderhoud worden door de professionele
krachten begeleid.
Wekelijks bespraken de beheerders en de onderhoudsman met een bestuurslid de gang van
zaken in het dorpshuis.
Ondanks dat we over het jaar heen gerekend maar een kwart van de geplande tijd open konden
zijn kenden we nog veel verschillende gebruikers, zie bijlage 1. Echter, die gebruikers konden
veel minder van De Trapkes gebruik maken dan normaal.

3.7 Dorpswerker
In het begin van het jaar was er 0,8 fte dorpswerker in dienst. Hij was voor 0,1 fte gedetacheerd
bij SKW Schijf. Omdat de dorpswerker langdurig ziek was hebben we Schijf een invalkracht
geleverd en voor Sprundel parttime tijdelijk een jeugd- en jongerenwerker aangesteld.
Helaas is onze dorpswerker op 21 juli overleden. Omdat toen veel activiteiten vanwege corona
stil lagen en het vanwege corona financieel niet verantwoord was, hebben we daarna naast de
tijdelijke kracht geen extra sociaal werker gezocht.

3.8 Accommodatie
Onderzoek of er zonnepanelen op het dak van de MFA kunnen loopt nog. En we blijven proberen
Thuisvester, eigenaar van het gebouw, en de gemeente te bewegen om de verlichting in het
gebouw te vervangen door ledlampen.

4 OPENSTELLING

Door corona is de foyer van De Trapkes na 15 maart beperkt en lange tijd helemaal niet open
geweest. We hadden plannen om het dorpshuis nog meer dan voorgaande jaren open te stellen
en te verhuren. Door corona zijn de plannen om meer verhuur te stimuleren en als stichting
extra activiteiten organiseren, om het gebouw exploitabel te houden, gestagneerd.
Triest om te zien dat onze schitterende accommodatie een groot deel van 2020 door de
coronamaatregelen dicht moest blijven.
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5 VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK
5.1 Cursussen
Spaans heeft voor de eerste lockdown 24 lesuren gemaakt verdeeld over 2 groepen; beginners
(5 deelnemers) en gevorderden (6 deelnemers). Deze twee groepen hadden nog 4 avonden van
1,5 uur tegoed. Deze lessen konden ze net inhalen voor de tweede lockdown.
Gym begon met een groep van 14 deelnemers, na de eerste lockdown hadden ze nog 5 lessen
tegoed. Daarvan hebben ze er al 4 in kunnen halen voor de tweede lockdown.
Bloemschikken begon met 1 groep van 17 deelnemers op dinsdagavond om de week. Na de
eerste lockdown hadden ze nog 3 lessen tegoed. De groep is opgesplitst in 2 kleinere groepen
zodat er voldoende afstand bewaard kon worden om in september deze lessen in te halen.
Uiteindelijk heeft de groep 1 les in kunnen halen voor de tweede lockdown.
Pilates begon met 14 deelnemers. Zij hebben 9 lessen gehad voor de eerste lockdown. Zij hadden
hun lessen precies op. In september/oktober kon dezelfde groep er nog 4 doen.
Kooklessen startten op woensdagavond met 1 groep (8 deelnemers), donderdagavond met 2
groepen (ieder 9 deelnemers) en vrijdagmiddag met 1 groep (9 deelnemers). Na de eerste
lockdown had iedere groep nog 2 lessen tegoed. Omdat het niet mogelijk was om de kooklessen
te hervatten in september i.v.m. de 1,5 meter maatregel, is in november besloten aan deze
cursisten het overgebleven cursusgeld terug te storten.
De Leesgroep (10 deelnemers) heeft in 2020 nog twee lessen gehad. Daarna zijn ze niet meer bij
elkaar gekomen. Ze hebben nog 1 les tegoed.
Yoga heeft twee groepen van elk 11 deelnemers. Iedere groep kon 8 lessen doen en had er na de
eerste lockdown 7 tegoed. Daar konden ze er voor de tweede lockdown 5 van inhalen.
De cursuswerkgroep is op 18 februari en op 7 september nog bij elkaar geweest. De groep is
versterkt door Lisenka Mathijssen. Zij neemt de Yoga over van Mieke.

5.2 Overig vorming- en ontwikkelingswerk
Op 1 maart was de dialectmiddag. Dit keer met Wim Daniëls
Corona maakte daarna workshops, informatie- of thema-avonden onmogelijk.
In de kookstudio hebben ouderen van het St. Janshof tot de coronaregels dit tegen hielden nog
wel gekookt. Ook de basisschool en jeugdclubs maakten weleens van de kookstudio gebruik.
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6 CULTURELE ACTIVITEITEN
Op 1 maart waren de benedenzaal en foyer bomvol bij een dialectmiddag, met taaldeskundige
spreker Wim Daniëls als gast. Eerder in het jaar waren er nog de nieuwjaarsbijeenkomst met
diverse ‘Sprundelse optredens’, uitvoeringen van Speulend Sprundel en een avond tonpraten
van de carnavalsstichting. Met name voor de zondagmiddagen stonden nog films,
muziekmiddagen en optredens gepland, maar die konden vanwege corona niet doorgaan. Ook
konden er na 15 maart geen rondleidingen in de MFA gegeven worden.
De Boekspot is, toen de coronamaatregelen even wat versoepeld waren, nog een paar perioden
open geweest.
Er werden wel stappen ondernomen om te komen tot ‘muziek maken door de basisschooljeugd’.
Die activiteit kon in de coronatijd niet gestart worden.

7 JEUGD- EN JONGERENWERK
7.1 Jeugdraad
Er hebben drie algemene Jeugdraadvergaderingen plaats gevonden, vanwege corona via Skype.
De deelnemers waren: de jeugdraadcommissie, de voorzitter van Dorpswerk Sprundel, de jeugden jongerenwerker van Dorpswerk Sprundel, de scouting, SV Sprundel, Carmencita, de
Verenigingsraad en de Carnavalsstichting. De ouderraad van school zag geen meerwaarde in het
aansluiten bij de vergaderingen en nam niet deel, zij wensten wel graag de verslagen te
ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten van de Jeugdraad werd informatie en ervaringen
uitgewisseld. Ontwikkelingen in het dorp kwamen aan de orde en ook werd gesproken over hoe
om te gaan met de Coronamaatregelen.
De jeugdraadcommissie bestond eind 2020 uit zes personen. Er zijn in dat jaar drie vrijwilligers
bijgekomen, waaronder een jongere van 18 jaar. De taken, voorzitter, vicevoorzitter, secretaris
en penningmeester zijn nu bezet. Begin 2021 heeft de Jeugdraad haar vacature in het
stichtingsbestuur opgevuld.
Er zijn vier commissievergaderingen geweest, twee keer fysiek in De Trapkes en twee keer
online via Skype. Met hulp van de jeugd- en jongerenwerker is geprobeerd om wat meer
structuur/overzicht aan te brengen in de organisatie en de activiteiten van het jeugd- en
jongerenwerk. Er is een regeling met de penningmeester en administratie getroffen waardoor de
jeugdraad meer inzicht krijgt in haar financiën. De lockdown is onder andere benut door het
opruimen van spullen die niet meer gebruikt worden en het aanschaffen van nodige nieuwe
materialen.
De commissie droeg de verantwoordelijkheid voor het jeugdhonk en organiseerde twee discoavonden voor de basisschooljeugd. Daarnaast hielpen de commissieleden bij de nieuw opgezette
Strandspelen en de alternatieve Kerstparade.
Bij de uitvoering van die activiteiten kreeg de commissie hulp van vrijwilligers, zowel
volwassenen als jongeren. Drie jonge vrijwilligers wonnen in 2020 de gemeentelijke
jeugdvrijwilligersprijs van URvoice.
Opmerkelijk veel jeugdigen hielpen dit jaar in het jeugd- en jongerenwerk. De plannen voor een
jongerenraad staan nog in de ijskast.
Contacten met school (leerkrachten en directeur) zijn er het afgelopen jaar meerdere keren
geweest. Er mochten berichten geplaatst worden op het Ouderportaal en ook werden er flyers
meegegeven. Vanwege Corona konden we niet de klassen in om onze activiteiten te promoten.
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7.2 Tienerwerk
Op vrijdagavonden staat het jeugdhonk open voor tieners. Zij komen er voor ontmoeting en
ontspanning. Bedoeling dat zij samen bepalen welke activiteiten er in en vanuit het jeugdhonk
plaatshebben en daar mede vorm aan geven. Dat blijkt lastig voor hen, vooral om met nieuwe
ideeën te komen. Bij brainstormen kwamen er toch leuke ideeën naar voren, die we
organiseerden, zoals: een casino-avond, verschillende spelactiviteiten in de gymzaal en een
Pizzaretteavond. Toen vanwege de Coronaregels samenkomsten binnen niet meer mochten,
hebben we eerst buitenactiviteiten georganiseerd; sport en spel op het trapveldje van de
voetbalclub, maar ook het spel jachtseizoen. En toen zelfs dat vanwege de regels niet meer
mocht, zijn er verschillende activiteiten online georganiseerd. We deden onder andere: een
online escaperoom, een Kahoot en het spelletje Among Us. Dat liep geen storm, maar toch
hebben we deze doelgroep wekelijks iets aangeboden.
In het voorbije jaar kende het jeugdhonk op de tieneravonden vaste vrijwilligers. Uit een
vriendengroep van hen kwam regelmatig ondersteuning.
In het begin van het jaar waren de brugklas en tweede klas van het voortgezet onderwijs
samengevoegd. Dat waren best drukke avonden, gemiddeld 16 jongeren per keer. Op vraag van
de jeugd is de groep in tweeën gesplitst; de ene week de brugklas, de andere week de tweede
klas.

7.3 Open Mic Night
Open Mic Night is een muziekavond met vrije inloop, gericht op jongeren en alle leeftijden. In de
tijd dat corona het toeliet, een paar korte perioden, kwamen er twaalf bezoekers, waarvan acht
wekelijks. We wilden in 2020 voor de open muziekavonden nieuwe aanwas creëren. Daartoe
werden plannen gemaakt, toen het coronavirus dit initiatief lange tijd volledig stil legde.
In de tijd dat de muziekavonden in coronatijd onder voorwaarden open mochten, zijn 12
verschillende bezoekers geteld, waarvan er 8 iedere keer aanwezig waren. De jongeren die
tijdens de Open Mic Night zongen namen zelf beschermende kapjes en eigen microfoons mee om
besmetting te voorkomen. Omdat de meeste bezoekers ouder zijn dan twaalf jaar, moest Open
Mic Night begin oktober 2020 de deuren letterlijk en figuurlijk sluiten.

7.4 Naschoolse activiteiten (NSA)
Afgelopen jaar bestonden onze naschoolse activiteiten uit tekenen en schilderen, de knutselclub
en sport en spel. Er blijkt behoefte aan activiteiten voor de jeugd die aansluiten aan schooltijd,
mede omdat veel ouders werken. Bedoeling is dat die activiteiten ook aansluiten op hetgeen er
op school gebeurt, bijvoorbeeld: sport, spel, creativiteit en muziek.
De belangstelling voor tekenen en schilderen was in 2019 te groot, in 2020 werd de groep steeds
kleiner. Er was toen juist meer belangstelling voor de knutselclub. Daarom hebben we de
activiteiten samengevoegd onder de noemer “creatieve middag”. Na de zomervakantie startten
er twee groepen op; de ene groep met 13 leerlingen uit groep 3/4 en een groep met 11
leerlingen uit groep 5/6. Gelukkig waren de coronaregels voor de basisschooljeugd soepel én
wilden de vrijwilligers de activiteit graag door laten gaan. Op momenten dat dit niet kon,
brachten we zo nu en dan een knutselpakketje aan huis. Dit werd erg gewaardeerd door zowel
kinderen als ouders.
Evenals de gemeente vinden wij bewegen belangrijk. Daarom hebben we eens per maand na
schooltijd sport en spel georganiseerd voor de groepen 6, 7 en 8. Dit onder leiding van de
gemeentelijk jongerenwerker, de jeugd- en jongerenwerker en onze stagiaire. Er kwamen
meestal per keer zo’n 12 kinderen.
Verder zijn er ook dit jaar opnieuw gesprekken gevoerd om te komen tot een naschoolse
muziekactiviteit, in aanvang om kinderen op een speelse manier in contact te brengen met
muziek. Er heeft zich een werkgroep gevormd die de muziekworkshop concreet wil maken.
Leden van deze werkgroep zijn een tweetal stagiaires vanuit Dorpswerk Sprundel, de jeugd- en
jongerenwerker en een muziekdocent. Ook is er contact met school en de muziekschool in de
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Nieuwe Nobelaer geweest. Er is een inventarisatie gedaan van al onze muziekinstrumenten en er
zijn een aantal nieuwe instrumenten aangeschaft.
Dit jaar stonden onze naschoolse activiteiten voor het eerst op de website van Sjors Creatief. Via
deze weg kregen we een aantal aanmeldingen voor de naschoolse activiteiten.

7.5 We doen van alles club
Deze club voor kinderen van de basisschool kwam wekelijks (uitgezonderd schoolvakanties) op
maandagavond bij elkaar. Activiteiten worden mede afgestemd op wensen van de kinderen. Zij
leren er om samen te spelen en samen te werken, terwijl ze in aanraking komen met dingen die
ze anders mogelijk niet zouden ontdekken. Het zijn voor een deel kinderen die in reguliere clubs
buiten de boot vallen, door hun drukke gedrag of een vorm van autisme. Naarmate het jaar
vorderde liep het aantal kinderen terug. Na bekendmaking via Sjors Sportief, kwamen er weer
een aantal kinderen bij. Al decennia zijn Carina en Frank de leiders. Ze waren blij dat 2 stagiaires
kwamen helpen toen het erg druk was. En het was extra fijn toen een van de leiders uitviel,
omdat zij door Corona de club en haar werk niet kon combineren.

7.6 Jeugddisco’s
Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 waren zes disco-avonden gepland, op
zaterdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur. Er konden maar twee disco’s doorgaan dit jaar. De
belangstelling en de sfeer op deze avonden was goed. Bij de laatste disco waren wel 107
kinderen. Leuk was dat tieners van het jeugdhonk vrijwillig kwamen helpen. Hieruit is een
werkgroepje voor de disco’s ontstaan.

7.7 Dagactiviteiten
Helaas kon er dit jaar door corona weinig doorgaan. Sprundel got Talent, de Roefeldag en zelfs
de buitenspeeldag konden geen doorgang hebben. Het vroor, maar de geplande Schetsboan
mocht niet aangelegd worden.
Waar we met veel trots op terug kunnen kijken zijn de strandspelen en de Kerstparade 2.0. Die
werden vanuit de Jeugdraad en de Verenigingsraad samen georganiseerd.
De strandspelen waren in de laatste week van de zomervakantie. Een grote groep enthousiaste
vrijwilligers heeft de kinderen drie dagen lang vermaakt. In de ochtend waren de peuters en
kleuters welkom, in de middag de basisschooljeugd en in de avond de jongeren. Over de drie
dagen verspreid telden we 384 deelnemers en het betrof 231 verschillende kinderen. Dagelijkse
activiteiten waren hutten bouwen, knutselen, een knikkerbaan maken, boardingvoetbal, rodeo
rijden en glijden op de waterbaan. Daarnaast werd elke dag iets anders georganiseerd, zoals
spijkerbroekhangen, een mountainbikeroute en een obstaclerun. Het weer zat mee en de
reacties waren ontzettend positief. Bijna dezelfde groep vrijwilligers zette op het eind van het
jaar de alternatieve kerstparade in elkaar. Online, via Facebook, werden er allerlei activiteiten en
wedstrijden aangeboden, zoals “Heel Sprundel bakt” en “De Kerstparadekwis”. Verder was er in
het Fatimapark een Kerstmannenpad geschapen, wat door jong én oud goed bezocht!

7.8 Outreachend jongerenwerk
In 2020 hebben we weinig signalen ontvangen van overlast door jongeren op straat. Bij een paar
incidentele gevallen was er contact met de gemeentelijk jongerenwerker.

7.9 Zelfstandige deelnemers jeugdraad
De Nachtuilen
De nachtuilen hadden geluk gehad dat de optocht door kon gaan. De weergoden waren toen op
zaterdag nog enigszins goed gezind, maar vanwege de harde wind moest de hoogte van de
wagens beperkt blijven en de route ingekort (alleen St. Janstraat). De dagen daarop moesten in
Brabant vanwege de storm veel optochten afgelast worden. In de Sprundelse optocht op
zaterdag was weer veel jeugd te zien. Verder bij carnaval 2020 voor de jeugd: vrijdag bezoek
school en kluppenbal, maandag brakkenbal en dinsdag kindermiddag in de sportzaal.
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Scouting
Het jaar 2020 begon erg goed voor Scoutinggroep Sint Jan. Er werden voorbereidingen getroffen
voor het 75 jarige bestaan en een zevende speltak, de Roverscouts, gingen van start. Roverscouts
is een speltak voor jongeren van 18 t/m 21 jaar. Medio maart moesten echter alle fysieke
opkomsten door de Corona maatregelen stoppen. De kinderen werd een alternatief programma
geboden in de vorm van digitale opkomsten. Zodra het weer was toegestaan zijn er fysieke
bijeenkomsten gehouden conform de fact sheets van Scouting Nederland. De helft van de
speltakken hebben een aangepast zomerkamp kunnen houden in ons eigen gebouw. Daarbij is
het protocol ‘samen op zomerkamp’ gevolgd. In het najaar konden de fysieke bijeenkomsten
door de Coronamaatregelen helaas geen doorgang meer vinden. De activiteiten rondom het 75
jarig bestaan zijn doorgeschoven naar 2021.
SV Sprundel
De jeugdafdeling kende t.o.v. 2019 weinig veranderingen. Ook niet wat het aantal leden betreft.
Verhoudingsgewijs is er nu wel een grotere groep jonge jeugd, waarvan de allerjongste nog geen
wedstrijden spelen. In de komende twee seizoenen zal deze wat scheve verhouding zichtbaar
worden. Dan zal voor de oudere jeugd, vanwege spelerstekort niet in alle leeftijdscategorieën
ingeschreven kunnen worden.
De groep meisjes is gelijk gebleven. Dit jaar speelden ook de jongste meisjes op een groot veld.
Corona zorgde voor stagnatie van de aanvulling van deze meisjesteams.
Het is weer gelukt ieder team van begeleiding / trainers te voorzien, dus organisatorisch draaide
alles naar wens.
Vanwege Corona werd per 1 april de competitie stop gezet. Er kon nog wel getraind worden
door de jeugd. Helaas kon door corona ook het beachsoccertoernooi niet doorgaan in 2020.
Na de zomerstop ging de competitie weer van start gegaan, maar in oktober werd door
oplopende coronabesmettingen alles in wedstrijdverband landelijk opnieuw stilgelegd. Gelukkig
konden de trainingen voor de jeugd wel door blijven gaan. Als afsluiter van 2020 is er toch een
kersttoernooi in de sporthal geweest, zij het nu op één-dag
Het Roparunteam van de SV Sprundel was druk met de voorbereidingen op de run van 2020,
toen corona roet in het eten gooide. Er zijn wel een aantal acties voor het goede doel gehouden.
Bijzonder daarbij was de mini-roparun (in combinatie met de 30 uur van Sprundel). Een groot
aantal kinderen, waarvan velen lid van de SV Sprundel, deden mee aan deze sponsorloop en
haalden een fantastisch bedrag op.
Carmencita
Voor zover het kon zijn er in de Coronaperiode danslessen online aangeboden. Dat was voor de
jeugd soms lastig. Voor de kleinsten vanwege een korte spanningsboog en bij de oudere jeugd
omdat ze voor hun (school)werk vaak al heel de dag achter de computer zaten. Zodra het mocht
en het weer het toeliet, hebben de groepen buiten gedanst, bij het Sint Janshof. Carmencita is
haar leden tegemoet gekomen in de contributie. Voor de Coronapandemie uitbrak waren de
groepen bezig met het voorbereiden van een voorstelling met als thema Songfestival . Die
voorstelling heeft nog niet plaats kunnen vinden, maar omdat er al heel lang aan gewerkt is
wordt geprobeerd eventueel een alternatieve presentatie te maken.
Muziekvereniging Door Het Volk Voor Het Volk
DHV-VHV had in 2020 drie jeugdleden. Er werden helaas geen activiteiten georganiseerd. Dit
werd zowel op landelijk niveau (kabinet) als regionaal (KNMO) niet toegestaan, vanwege
restricties ten gevolge van de coronapandemie. Daarom kon de geplande viering van het 130jarig bestaan, met daaraan gekoppelde reünie, ook niet doorgaan.
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8 ZORG
8.1 Zorgnetwerk
Corona maakte dat het Zorgnetwerk in 2020 niet drie keer, maar slechts één keer (27 februari)
bij elkaar kon komen. Van verschillende deelnemers werd vernomen dat de bijeenkomsten
gemist werden. Via internet is nog wel het een en ander uitgewisseld en wat informatie
verstrekt.
De viering van de Dag van de Ouderen, gezamenlijk door KBO, Steunpunt Ouderen en
Dorpswerk, met informatie en ontspanning, kon begin oktober ook niet doorgaan.

8.2 Enquête
Door ziekte en overlijden van de dorpswerker is de enquête, die in 2018 en 2019 gehouden
werd, niet verder meer uitgewerkt. Wel is onder meer via de commissie Wonen van de KBO bij
de gemeente en de woningcorporatie Thuisvester nogmaals onder de aandacht gebracht dat
meer woningen in de dorpen voor de ‘eigen bewoners’ erg belangrijk zijn. En dat het om
verschillende redenen, vooral sociale samenhang en zorg, belangrijk is om te zorgen dat mensen
in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Het Oranje Fonds bleek bereid om mee te werken aan
de financiering van ons eenzaamheidsproject. Helaas konden we de nodige cofinanciering (nog)
niet rond krijgen. Overigens, corona zou het niet mogelijk gemaakt hebben om het project in
2020 te starten.

8.3 Vrijwilligerscentrale
Oorspronkelijk was het de bedoeling de Klusjesdienst uit te bouwen tot een plaatselijke
vrijwilligerscentrale, met ook: begeleiding bij wandelen, fietsen en uitgaan (buddy’s) en
eventueel een clubje dat kleine reparaties verricht. Het tegenovergestelde gebeurde. De
Klusjesdienst is officieel gestopt. Vrijwilligers hebben nog wel mensen, die met een klusje zaten,
geholpen. Om de verzekering van vrijwilligers te betalen moesten we een bijdrage voor
verleende dienst vragen, terwijl vrijwilligers die rechtstreeks benaderd werden het gratis deden.
De komst van de Dorpsbus maakte vervoer door individuen niet meer nodig. Bovendien speelde
het gevaar corona mee. Corona zorgde er verder voor dat de Dorpsbus die 16 december 2019
van start ging niet kon ‘inburgeren’, c.q. alleen in de eerst paar maanden van 2020 kon rijden.

8.4 Ontmoeting en eenzaamheid
Een belangrijke functie van het Dorpswerk is eenzaamheid bestrijden door ontmoeting te
bevorderen. Ontmoeting bevordert ook de sociale samenhang en zorg voor elkaar.
Normaal wordt een grote variëteit aan activiteiten door verschillende verenigingen en
instellingen ter plaatse georganiseerd, waarvan een groot deel van die activiteiten in het
dorpshuis plaatsvindt. Het Dorpswerk voegt daar nog een aantal activiteiten aan toe. Bedoeling
was dat De Trapkes het hele jaar door op werkdagen ’s morgens, ’s middags en ’s avonds
toegankelijk zou zijn. Echter, door corona kon het dorpshuis na half maart door corona maar
zeer beperkt open zijn en half december werd een complete lockdown van kracht. Tijdens de
beperkte openstelling was alleen op anderhalve meter van elkaar wat mogelijk. Kaarten en
bordspelen kon met spatschermen tussen de deelnemers en biljarten slechts met twee personen
tegelijk. De leestafel en bordspellen mocht niet in de foyer blijven staan.
Tot 15 december was handwerken op 1,5 meter van elkaar nog toegestaan, maar daarna ook
niet meer.
De alleenstaandenclub Samen Sterk kon door corona alleen een keer in januari en een keer in
februari bijeen komen. De club kende toen 14 leden.
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8.5 Rouwbezoekgroep
De Rouwbezoekgroep komt normaal vier keer per jaar samen. In 2020 kon dat alleen in januari
en in augustus een keer. De groep bestond eind 2020 uit acht personen. Noodzakelijke
informatie werd daarnaast via de mail doorgegeven. We kwamen het overlijden van 37
Sprundelaren te weten. 22 Partners daarvan werd rouwbezoek aangeboden en twaalf maakten
er gebruik van. Een enkeling vindt aan één rouwbezoek voldoende en er zijn erbij die na acht
keer nog niet graag de bezoeken afsluiten.

8.6 Zorg in Coronatijd
KBO, Zonnebloem, Welzijnsgroep, Parochie, Rouwbezoekgroep en enkele Wijkverenigingen
hadden in coronatijd extra aandacht voor mensen die hulp nodig hadden en/of alleen waren. Er
werden klusjes en boodschappen gedaan, er werd eens opgebeld en een attentie bezorgd. Na een
oproep vanuit het Dorpswerk meldden zich zes vrouwen en een man die voor anderen iets
wilden doen in Coronatijd. Zij hoefden niet in actie te komen, omdat elders, vooral via het voor
de hulpvragers bekende circuit, nodige hulp gevonden werd.
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9 VERENIGINGSRAAD
9.1 Verenigingsraad
Doel, werkwijze en samenstelling van de Verenigingsraad bleven zoals in Werkplan 2020
vermeld. Door de coronacrisis kon de Verenigingsraad in dat jaar slechts één keer, begin maart,
bijeen komen.
De Verenigingsraad heeft intern een Nieuwbrief uitgegeven waarin naast info vanuit de
commissie, input van de verenigingen hoe zij als vereniging de coronacrisis beleven.
Onder de deelnemende verenigingen is een enquête gehouden. De respons was matig, maar de
reacties toonden vrij algemene tevredenheid over de taken, de organisatie, de werkwijze en het
functioneren van de Verenigingsraad. Als suggestie ontving de commissie: ‘Wat meer
uitwisselen van wat er in de verenigingen gebeurt en wat er in Sprundel speelt. Met als een van
de doelen dat vergaderen minder zenden door de commissie en meer discussie wordt.’ Deze
suggestie wordt algemeen omarmd.
De parochie, deelnemer aan de Verenigingsraad, heeft vanwege corona de Dodenherdenking op
4 mei in kleine kring laten plaatsvinden.

9.2 Beleef Sprundel
Onze stichting, de ondernemersvereniging, de heemkundekring, de parochie en de
molenstichting vormen samen onder Dorpswerk Sprundel de werkgroep Beleef Sprundel. Die
werkgroep had een grote inbreng in de Franciscusroute, een fietsroute van 38 kilometer door de
gemeente, die op 4 oktober werd gepresenteerd. Medio 2020 werd een bord met verwijzingen
naar bezienswaardigheden in het dorpshart onthuld. Daarmee werd de invulling van het
dorpshart afgesloten. Dat bord staat bij het monument Sprundel 1000 en de daar gerealiseerde
picknickplaats. Beleef Sprundel heeft zich aangesloten bij Ontdek R.
Het plan om samen met de Agrarische Natuur Vereniging en de Natuurwerkgroep Gemeente
Rucphen het buitengebied nog aantrekkelijker te maken bleef in de ijskast, omdat fysiek
vergaderen vrijwel het hele jaar onmogelijk was.

9.3 Bruisend Sprundel
Door de maatregelen ter bestrijding van corona gingen de meeste geplande activiteiten niet
door. Wel was op zondag 5 januari de druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst nog, met
toespraken, optredens van diverse Sprundelse groepen en de trekking van de eindejaaractie van
de ondernemersvereniging.
Evenementen werden vanaf maart niet toegestaan. Toen het even vroor werd zelfs het verzoek
om een schetsbaontje aan te leggen afgewezen. Uiteraard konden de St. Jansfeesten ook niet
doorgaan. In de zomervakantie kwamen er wel mogelijkheden voor de jeugd t/m zeventien jaar.
Verenigingsraad en Jeugdraad hebben toen de Strandspelen opgezet. Dat werd op het
Kloosterplein een driedaags festijn voor 384 deelnemers, overdag basisschooljeugd en ’s avonds
tieners.
Ook de 12e Kerstparade kon niet doorgaan. Er is nog gewerkt aan een alternatieve Kerstparade,
maar de lockdown zette ook daar een streep door. Jeugdraad en Verenigingsraad organiseerden
toen in korte tijd een Kerstparade 2.0 die coronaproef was, met: ‘Wie heeft het mooist versierde
huis’,’Kerstparadekwis’, ‘Sprundel got Talent’, ‘Kerstparade 2020 digitaal live’, ‘Wie heeft de
foutste kerstoutfit, ‘Heel Sprundel bakt’, ‘Top 2000 spel’ en ‘Kerstmannenpad’. En het
Kloosterplein werd door vrijwilligers schitterend in kerstsfeer gebracht.
Door corona in 2020 ook geen carnaval, Beach Soccer of andere grote activiteiten in het dorp,
terwijl de normale activiteiten van verenigingen eveneens vrijwel allemaal stillagen.
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10 WIJKEN
10.1 Wijkenoverleg
Vertegenwoordigers van acht van de negen Sprundelse wijkverenigingen, wijkagent, BOA en
een veiligheidsambtenaar van de gemeente, komen normaal drie keer per jaar bijeen om ideeën,
informatie en ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken. Vanwege corona was er in 2020
slechts één bijeenkomst Op die bijeenkomst kwamen, zoals gebruikelijk diverse onderwerpen
aangaande sociale samenhang, veiligheid, zorg en inrichting leefomgeving aan de orde.
’t Pluspunt heeft al jaren geen wijkvereniging meer, maar deed ook in 2020 wel mee aan de
biljartcompetitie van de wijken.

10.2 Sociale samenhang
Biljartcompetitie en dartscompetitie, activiteiten om ontmoeting en de sociale cohesie in het
dorp te bevorderen, moesten door corona in maart al afgebroken worden.
En de jaarlijkse kaartavond van de wijken kon niet doorgaan.
Wijkvereniging ’t Aarmend moest de Sprundelse fietsvierdaagse en wijkvereniging Achter de St.
Jan de Sprundelse wandelvierdaagse afgelasten.
Na carnaval konden er in de wijken ook geen activiteiten in en door de wijken afzonderlijk meer
plaatshebben. Wel hebben enkele wijken aandacht gehad voor inwoners die door corona hulp
nodig hadden en/of in die tijd blij waren met contact.

10.3 Veiligheid (Buurtpreventie)
Er zijn ter plaatse momenteel 33 preventisten en 768 aansluitingen op de buurtpreventie-app.
Maandelijks wandelen een aantal buurtpreventisten een avond door het dorp.
In het tweede half jaar was er enkele maanden geen wijkagent. Mede door corona is ook het
maandelijks Dorpsspreekuur (de Wijktafel) gestopt. Het Dorpsspreekuur vinden wij van groot
belang in het kader van afstemming en samenwerking tussen politie, zorg, woningcorporatie,
dorpswerk en gemeente. Vragen van inwoners kunnen via het Dorpsspreekuur, c.q. binnen de
Wijktafel integraal opgepakt worden. Om het functioneren te verbeteren moet, ons inziens, de
organisatie en inhoud van het Dorpsspreekuur, c.q. de Wijktafel, tegen het licht gehouden
worden. Tot heden kwamen er per spreekuur tussen de 2 en 6 bezoekers.

10.4 Zorg
In 2018 werkten de wijken mee aan de enquête ‘wonen, welzijn en zorg’. Daarna zijn in 2019 in
twee wijken zorggroepjes gestart. Mede in het kader van het project Eenzaamheid wilden we per
wijk tot een zorggroepje komen, dat antwoordt op hulpvragen, signaleert en signalen doorgeeft.
Door het gemis van de dorpswerker en door de coronapandemie is daar tot op heden niets van
gekomen.

10.5 Inrichting dorp
De projectgroep ‘centrum Sprundel’ van de gemeente is in 2020 niet bij elkaar geweest. Mede
door corona waren er maar twee bijeenkomsten van de ‘ontwikkelingsgroep Sprundel’ van de
gemeente. Er is een mooi zitje bij het monument Sprundel 1000 gecreëerd. Onder leiding van
wijkvereniging Achter de St. Jan is een hondenspeelwei gerealiseerd. Het eenrichtingsverkeer in
de Hertogstraat is opgeheven. Een voetpad naast de speelplaats van de school wordt nog altijd
zeer gewenst.
Wijkvereniging ’t Brouwersnest kent nu - na De Branden, ’t Aarmend en Achter de St. Jan -ook
een hondenpoepproject.
Omtrent invulling van het Neerhofplein is in 2020 geen nieuws vernomen.
Het Dorpswerk was betrokken bij het opstellen van een gemeentelijke nieuwe woonvisie.
Op het document ‘Visie inzake de panden St. Janstraat 64, 64a, 66 en achterliggend gebied’ van
het Dorpswerk, haar Jeugdraad, Verenigingsraad, Zorgnetwerk en Wijkenoverleg dat al in
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oktober 2018 verstuurd naar de gemeente en de projectontwikkelaar hebben we nog geen
reactie gekregen.

10.6 Sprundel Schoon
Sprundel Schoon, het project dat zich inzet om de openbare ruimte in het dorp schoon te maken
en te houden, telde in 2020 16 zeer actieve vrijwilligers. Behoudens wijk ’t Pluspunt zijn er in
het hele dorp – bebouwde kom en buitengebied – maar een paar straten meer die niet
‘geadopteerd‘ zijn. Tijdens de World Cleanup Day in september werd een grote actie gehouden,
samen schoongemaakt en geflyerd.
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11 FINANCIËN
11.1 Exploitatie Stichting Dorpswerk Sprundel
De gevolgen van de coronamaatregelen zie je terug in de cijfers, zowel aan de uitgaven- als aan
de opbrengstenkant. Hieronder volgt het exploitatieoverzicht 2020. Ter vergelijking is het vorige
boekjaar, 2019, en de begroting voor 2020 in de tabel opgenomen.
Exploitatieoverzicht 2020
UITGAVEN

40xx

4019

Dorpswerker (A)
Dorpswerker (L)
Invulling vervanging ziekte
Invulling vervanging ziekte
Ziekteverzuimverzekering:
Ziekteverzuimverzekering:

40xx

Salaris Beh. Personeel (D)
Salaris Beh. Personeel (C )

40xx

Salaris Huish. personeel

Begroting
2020

Dorpswerker
Dorpswerker
uitkering
premie
totaal Dorpswerker

Premie Ziekteverzuimverzekering Beh+Huish
totaal Beh + Huish. Pers
4002
4004
4006
4011
4012
4013
4015
4017
4029
409x
40xx

bijzondere beloningen
WSW personeel
Vrijwilligers
Overige personeelskosten
loonadministratie
Overige verg. Personeel
Doorbelaste pers. Kst sportzaal
Werkgeversvereniging
Tegemoetkoming WTL
C ompensatie C orona NOW
Verschil (oa vrijval voorz loopb budget)
TOTALE PERSONEELSKOSTEN

4200/4205
reserv
reserv
4206
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4246
4250
4260
4270
42xx

Onderhoud inventaris/inrichting
Reservering akoustiek Zijbeuk Noord
Reservering LED verlichting toneel
Wasmachine / droger
Verzekerings schade
Schoonmaakartikelen
Overige reinigingskosten
Electriciteit
Gas
Water
Office Plus (tel/internet/tv)
Overige huisvestingkosten
Belastingen/heffingen
Verzekeringen
TOTALE HUISVESTINGSKOSTEN
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Exploitatie
2020

Exploitatie
2019

31.305,26
18.462,22
6.417,07
-53,06
-24.142,12
2.944,84
34.934,21

4.534,38
4.755,58
-31.110,80
3.579,37
43.188,93

37.886,93
18.486,78

36.910,17
17.677,92

2.283,39

1.109,22

64.000,00

3.207,92
61.865,02

3.136,86
58.834,17

0,00
19.000,00
17.000,00
2.500,00
1.600,00
272,00
-6.000,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
164.472,00

0,00
7.919,66
6.164,16
2.206,05
2.679,55
0,00
-2.496,00
1.122,71
-357,00
-13.406,00
-1.223,44
99.408,92

427,20
17.426,81
14.931,70
1.382,33
2.016,10
0,00
-6.055,96
1.084,90
0,00
0,00
-1.205,23
132.030,95

5.000,00
0,00
0,00
150,00
0,00
1.700,00
2.000,00
9.500,00
8.500,00
300,00
900,00
1.350,00
2.100,00
1.500,00
33.000,00

3.913,45
0,00
0,00
0,00
-419,76
1.465,81
928,32
9.863,58
9.620,47
323,88
1.405,74
1.151,27
385,18
1.071,74
29.709,68

7.073,07
2.300,00
2.900,00
0,00
-518,96
1.052,38
2.247,96
9.596,25
11.944,47
264,59
828,86
1.354,45
1.959,44
1.214,55
42.217,06

65.000,00

61.430,40
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Exploitatieoverzicht2020
UITGAVEN

4500
4501
4505
4506
4507
4510
4535
4511
4512
4515
4521
4530
4540
reserv
reserv
reserv
4599
4610
4620
4650

Begroting
2020

Porti/vracht/bezorg kosten
kopieer / printwerk
Kantoor
KING Software abonnement
C C V abonnement
Bestuurskosten
Bestuurders aansprakelijkheidsverz
Vrijwilligers algemeen
Beheerkosten
Documentatie/abonnementen
Accountenz
Representatie/Public relations
Betalingsverschilen
Reservering IC T
Reservering WIFI netwerk
Reservering Presentatie
Overige algemene organisatiekosten
Bankkosten
Bankrente
Niet verrekenbare BTW

45xx & 46xx ALGEMENE ORGANISATIE KOSTEN + BANK

50,00
100,00
990,00

Exploitatie
2020

Exploitatie
2019

1.400,00
400,00
2.400,00
120,00
1.050,00
1.350,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
3.000,00

-13,95
324,22
431,27
479,40
235,56
1.190,78
212,12
1.264,12
50,00
857,30
1.350,00
943,99
173,66
0,00
1.800,00
5.700,00
7,50
614,01
-8,28
3.351,71

165,73
-112,60
749,88
419,40
0,00
1.313,47
424,22
2.669,11
97,50
1.200,29
1.407,01
680,70
1.087,55
2.000,00
0,00
0,00
10,00
723,79
-5,78
3.959,49

12.410,00

18.963,41

16.789,76

200,00
1.800,00
0,00
160,00
50,00
150,00
100,00
100,00
0,00
300,00
500,00
150,00

142,56
680,40
0,00
1.180,25
0,00
37,10
0,00
-97,43
774,13
151,08
378,76
0,00

130,30
958,66
2.300,00
0,00
136,52
198,45
51,80
-114,47
0,00
401,08
427,44
0,00

0905
0906/07/08
reserv
0910
0911
0913
0912
0914+0923
0915
0924
0935
09

Jeugdraad
Jeugdhonk
Reservering Jeugdhonk facelift/materialen
Algemeen jeugdwerk
Sprundel got talent
Roefeldag
Straat Buiten speeldag
Jeugddisco en kluppebal
Strandspelen
Open Mic Night
C lubwerk DVAC
Onvoorzien

094x

NSA tekenen en schilderen
NSA knutselen
NSA gym
NSA sport
NSA theater/toneel
NSA muziek
NSA kinderkoken
NSA algemeen
Totaal gesubsidieerd jeugd- en jongerenwerk

500,00
0,00
300,00
100,00
0,00
100,00
0,00
500,00
5.010,00

288,35
266,87
0,00
56,85
0,00
2,00
0,00
138,21
3.999,13

459,84
181,95
0,00
-5,22
0,00
0,00
0,00
114,99
5.241,34

0950
0951
0952
0958
0959
0960
0962
0963
0964
0965
0967
0968
0970
0971

Verenigingsraad
Wijken
Buurtpreventie
Rouwbezoekgroep
Sprundel Schoon
Opbouwwerk
Klusjesdienst
Kunstproject
Stagiares
Vervoer / Dorpsbus
Sixties
WGZS Werkgroep Gebundelde Zorg
Diversen
Ouderenwerk/Zorgnetwerk
Onvoorzien
Totaal gesubsidieerd overige activiteiten

0,00
215,00
220,00
0,00
0,00
23,00
150,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
350,00
0,00
1.158,00

0,00
80,30
104,50
0,00
64,30
84,60
-14,66
40,00
88,85
0,00
0,00
0,00
0,00
75,90
0,00
523,79

100,00
256,45
76,45
9,50
80,55
49,60
153,80
345,95
0,00
202,60
0,00
349,15
172,22
400,30
0,00
2.196,57

09xx

Totaal activiteiten

6.168,00

4.522,92

7.437,91
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Exploitatieoverzicht 2020
ONTVANGSTEN

Begroting

8000
5000
5010
5011

Buffet ontvangsten Trapkes
Inkopen buffet Trapkes
Buffet kosten
Service abb. Kassa en BEA

95.000,00
-30.000,00
-3.000,00
-650,00
61.350,00

38.815,58
-12.656,01
-2.833,77
-460,00
22.865,80

90.032,82
-25.607,36
-1.871,15
-460,00
62.094,31

8020.xx
8030.xx
5012
reserv
5030
8310

Verhuur Trapkes
Opbrengst diversen
Betaalautomaat
Aanpassing kassa en Betaalautomaat
Inkopen diversen
Subsidie Gemeente welzijnswerker
Subsidie Gemeente inloopfunctie
Subsidie Gemeente activiteiten
Subsidie Gemeente overig

33.000,00
20.000,00
0,00
0,00
-8.000,00
55.524,00
30.155,00
6.168,00
2.392,00

19.633,86
8.556,23
-50,50
0,00
-2.437,53
56.440,00
30.640,00
6.275,00
2.430,00

32.256,17
23.638,56
-188,51
-800,00
-9.618,47
55.524,00
30.155,00
6.168,00
2.392,00

8401
8450

C ompensatie C orona: TOGS
C ompensatie C orona: Gemeente Rucphen
Totale ontvangsten

0,00
0,00
200.589,00

4.000,00
13.867,00
162.219,86

0,00
0,00
201.621,06

0,00

6.450,90

0,00

Totale uitgaven

216.050,00

152.604,93

198.475,68

SALDO

-15.461,00

16.065,83

3.145,38

88xx -/-48xx Exploitatie Sportzaal

Exploitatie
2020

Exploitatie
2019

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 16.065,83
Dit exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de investeringsreserves (voorziening investerings
fonds)
Door de coronamaatregelen zijn in 2020 de huur- en buffetontvangsten fors afgenomen.
Daartegenover staat een daling van de uitgaven. Door gebruik te maken van steunmaatregelen
van de overheid, en door de compensatieregeling Covid-19 van de gemeente is het jaar 2020
positief afgesloten.
De totale personeelskosten zijn afgenomen met ruim € 32.000,00 ten opzichte van het vorige
jaar. Door het overlijden van Arian en de uitkering van de ziekteverzuimverzekering zijn de
personeelskosten van de dorpswerker sterk gedaald. Ook de kosten WVS personeel en de
vrijwilligersvergoedingen zijn lager dan in 2019. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de NOWsteunmaatregelingen. Omdat de loonsom is 2020 is afgenomen ten opzichte van 2019 en door
extra steunmaatregelen van de overheid en de gemeente zal er wel een bedrag terug moeten
worden betaald.
De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met ruim € 12.000,00
Met name aan onderhoud is minder uitgegeven. Daarnaast waren in 2019, onder de
huisvestingskosten, bedragen gereserveerd voor aanpassing akoestiek en toneelverlichting wat
in 2020 is gerealiseerd.
De algemene organisatiekosten laten een lichte stijging zien, in 2020 zijn er bedragen
gereserveerd voor aanschaf/aanpassing presentatieapparatuur en WIFI-netwerk.
Door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Dit zie je terug bij de Uitgaven
Activiteiten. Voor Jeugd en Jongerenwerk zijn er in 2020 wel een aantal activiteiten geweest,
overige activiteiten waren minimaal.
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De Ontvangsten zijn met bijna € 30.000,00 afgenomen ten opzichte van 2019.
De Verhuuropbrengsten zijn met 40% gedaald, de buffetontvangsten met 60%.
Daar staat tegenover dat ook de inkopen lager zijn.
Het ontvangen subsidiebedrag van de gemeente is in 2020 met € 1.546,00 gestegen ten opzichte
van 2019, en hebben we als volgt in de cijfers opgenomen:
Verdeelsleutel:
2020
2019
Welzijnswerk
56.440
55.524
Inloop
30.640
30.155
Activiteiten
6.275
6.168
Overig
2.430
2.392
Totaal
95.785
94.239
Aan financiële coronasteun is ontvangen een bedrag van € 4.000,00 (TOGS-regeling) van de
overheid, en van de gemeente is een bedrag ontvangen van € 13.867,00 (compensatie Covid-19).
Ook heeft de gemeente een extra compensatie voor de sportzaal toegekend (zie de paragraaf
financieel overzicht gymzaal).
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11.2 Investeringsreserves
Het gebruik van inventaris en apparatuur wordt doorbelast aan de huurders van ons dorpshuis.
Na verloop van tijd is vervanging nodig, daarom worden voorzieningen getroffen.
Naast deze voorzieningen wordt er ook gereserveerd voor groot onderhoud, voor het
personeelsfonds en voor Samen Sterk. Ook de rondleidingen, de narrow casting (sponsoring), de
zondagmiddagmatinee, Beleef Sprundel en project Eenzaamheid vindt je terug in de
investeringsreserves.
De laatste jaren neemt de vraag naar presentatiemogelijkheden in ons dorpshuis toe. Er wordt
gevraagd om verschillende content (foto’s, presentaties, internet, enz.) op verschillende wijze te
kunnen presenteren of te streamen. Daarom zijn er in 2020 extra reserveringen getroffen voor:
Apparatuur presentatie / media
€ 5.700,00
ICT/Internet/WIFI
€ 1.800,00
Hieronder het totaal overzicht van de voorzieningen per 31 december 2020:

Omschrijving
Geluid
Toneel verlichting
Beamer
MFA Keukenuitrusting
Bingospel
Biljart
Productiekosten toneel
Computers
Schermen mobiel
Kookstudio (keukenuitrusting)
Samen Sterk
Pers.Fonds
Zondagmatinee
Rondleidingen
Beleef Sprundel
Gr.onderhoud/Invest.fonds
Narrow Casting
Evenementenkast
Geluidsakoestiek Zijbeuk Noord
Aanpassing kassasysteem / pin
Jeugd aanschaf / inrichting
Project Eenzaamheid
Vervoer Dorpsbus
Presentatieapparatuur
WIFI / ICT
Jeugdwerk Algemeen

saldo
31-12-2020
1.137,31
56,35
1.590,04
108,44
779,26
2.807,35
300,00
54,96
-189,40
3.662,33
356,59
1.815,27
-135,79
1.637,16
3.023,72
30.152,61
6.140,58
4.075,00
0,00
0,00
1.308,06
1.024,46
-30,00
5.700,00
1.800,00
285,00

saldo
31-12-2019
1.727,49
4.076,35
1.545,04
98,44
734,26
1.841,10
300,00
2.475,94
-289,40
3.658,42
315,49
1.605,32
-124,04
1.275,16
2.077,59
14.385,78
4.806,84
3.075,00
2.300,00
800,00
2.300,00
1.024,46
0,00
0,00
0,00
0,00

67.459,30

50.009,24

TOTALEN
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11.3 financieel overzicht gymzaal
De verhuuropbrengsten van de gymzaal zijn in 2020 afgenomen met ruim € 6.200,00.
Door de gemeente zijn wij financieel gecompenseerd (compensatie Covid-19) met een bedrag
van € 5.890,00.
De ontvangsten van de basisschool (voor de huur van de gymzaal en het Kloosterlokaal) zijn
nagenoeg hetzelfde gebleven. De uitgaven zijn afgenomen, met name de salarissen. Dit alles heeft
er voor gezorgd dat we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 2020 afsluiten met een positief
resultaat.

Omschrijving
Opbrengsten verhuur gymzaal School
Opbrengsten verhuur gymzaal
Opbrengsten Verhuur Kloosterlokaal School
Opbrengsten diversen
Compensatie Corona Gemeente Rucphen

2020
Baten
Lasten
14.806,12
4.685,02
9.600,00
0,00
5.890,00

Huur
Salarissen
Vrijwilligers
klaslokaal inrichting onderh
Schoonmaakartikelen
Inrichting algemeen
Electriciteit
Gas
Water
Telefoon
Alarminstallatie
Belastingen - Heffingen
Verzekeringen
Diversen

7.759,00
9.065,27
355,00
-0,43
794,54
64,02
3.928,03
4.419,86
130,09
580,02
216,85
174,00
742,16
301,83

TOTAAL

34.981,14

28.530,24

Exploitatieresultaat
Baten
Lasten

2020
34.981,14
28.530,24

2019
35.005,10
35.294,82

6.450,90

-289,72

0

289,72

6.450,90

0,00

Saldo
Compensatie Gemeente Rucphen tekort
Exploitatieresultaat
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2019
Baten
Lasten
14.436,28
10.943,82
9.600,00
25,00
0,00
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7.488,50
16.504,69
490,00
-62,80
601,19
30,99
2.966,63
4.119,25
268,17
543,74
577,30
1.017,45
171,40
578,31
35.005,10

35.294,82
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12 BIJLAGEN
12.1 Gebruikers van dorpshuis De Trapkes in 2020
Comité 75 jaar bevrijd
A.S. Samen Sterk
Intern Barmedewerkers
Basisschool Vinkenbos
Basisschool St. Martinus
Intern Beheerdersoverleg
Beleef Sprundel
Bink groep
Buurtvereniging Berk d'Ettesei
Caritas/Hart voor Sprundel
Carmencita
Carnavalstg. De Nachtuilen
Clubwerk
Cuisine la Chapelle
Cursuswerkgroep Sprundel
De Typetuin
De Zonnebloem
Delta Fiber
Kookclub 2
Intern Dorpswerk/Bestuur
E.H.B.O. Sprundel
Fietsclub Brabantia
Gemeente Rucphen
Groenhuysen
Groepsgym Sprundel
H.K.K. Baronie en Markiezaat
Jeugddisco
Jeugdhonk
Jeugdraad
K.B.O. afd. Sprundel
K.B.O. Kring
Kluppenbal
Klusjesdienst
Kober BSO
Kookclub 1
Kunstproject
Mill Dancers
My Generation
Hart van Sprundel
Jeugddisco
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Jeugdhonk
Jeugdraad
K.B.O. afd. Sprundel
K.B.O. Kring
Kluppenbal
Klusjesdienst
Kober BSO
Kunstproject
Muziekvereniging D.H.V.-V.H.V.
NSA
O.D.S.I.
O.V.S.
Ontwikkelingsgroep
Opbouwwerk/com. Werkgroep
Open Mic Night
Ouderenkoor Levensvreugd
Parochie Joannes de Doper
Personeelsvergaderingen
R.V.P. Rucphen
Rouwbezoekgroep
Rucphen FM
Sintgroep
Scouting
Speulend Sprundel
Sprundel Schoon
Sprundel Vocaal
‘t Vrolijke ruitertje
Taalgroep
Tennisver. Rico Werkgroep
Traverse ‘Wij zijn Rucphen’
Verenigingsraad
Vrouwen van Vandaag
VVV Boerhave
Welzijnsgroep Gemeente Rucphen
Wijkenoverleg
Wijkvereniging Achter St. Jan
Wijkvereniging De Branden
Wijkvereniging 't Brouwersnest
Zorgnetwerk
Uitvaarten en Huwelijken

Jaarverslag 2020

23 / 25

12.2 Personeel op 31-12-2020
In dienst:
 Laura van Dijk: jeugd- en jongerenwerk (18 uur per week)
 Diana Schotting: sociaal cultureel werk in Schijf (3 uur per week)
 Dineke Verpaalen: beheer, administratie, huishoudelijk werk (27 uur per week)
 Conny Heeren: beheer, administratie, huishoudelijk werk (18 uur per week)
Gedetacheerd via WVS:
 Anja Konings, administratie, jeugdwerk en bar (24 uur per week);
 Kees Koevoets, beheer en onderhoud (10,8 De Trapkes en 18 uur sportzaal per week)
 Carina Aartsen, huishoudelijk werk (20 uur per week)
N.B.: Medio december was er voor de medewerkers van de WVS (Anja, Kees en Carina) geen
werk meer. Ze gingen terug naar de WVS.
Via Werkplein:
 Marian van der Made 6 uur per week schoonmaak (door omstandigheden was ze veel
afwezig).

12.3 Vrijwilligers op 31-12-2020
Bestuur
Adrie van Ginneken (voorzitter), Toon van de Sanden (secretaris), Ad van de Sande
(penningmeester) Kees Gommers (beheer), Kees van den Broek (personeel), Christel Meijer
(Cursuswerk), Nicojan Lazeroms (Verenigingsraad), Jan Wijnen (Zorgnetwerk). Vacatures:
Jeugdraad en Wijkenoverleg.
Zorgnetwerk
Commissie: Jan Wijnen (voorzitter), Toon van de Sanden (secretaris), Cees van Oorschot, Kees
van den Broek, Christ de Jong.
A.S. Samen Sterk: Jo Oomen (voorzitter), Mien Roovers (secretaris), Jo van den Broek.
‘Boerderij Ros’: Ton Bergenhenegouwen, Jan Wijnen, Toon van de Sanden, Adrie van Ginneken,
Johan van Meer, Hans Verdaasdonk, Peter Vergouwen en Leo Smits.
Rouwbezoekgroep: Riet van den Bemd, Joke Verdaasdonk, Bert de Bruijn, Wim Monden, Jan van
Steenoven, Toon van de Sanden, Nellke Kools, Nelleke Valentijn.
Wijkenoverleg
commissie: Corné Verlind (voorzitter), Mark van Diemen (secretaris), Corine Roks (coördinator
buurtpreventie), Cindy Heeren, Adrie van Ginneken, Toon van de Sanden (vicevoorzitter en
coördinator Sprundel Schoon).
Buurtpreventie: Corine Roks en Pieter Aarts.
Sprundel Schoon;: Saskia Hontelé, Piet en Anke de Jong, Johan Heeren, Mans de Jong, Heidi
Keverkamp, John Koevoets, Rosemarie van der Luijtgaarden, Toos Roovers, Petra Veraart,
Mariëtte Veraart, René Lazeroms, Toon van de Sanden.
Dorpsbus: Jan Bolluijt, Adrie van Ginneken (+ chauffeurs en planners)
Wijkenbiljart: Henk Heeren, Jan Boomaerts en Jack de Hoon.
Wijkendarts: Toon Koevoets.
Verenigingsraad
Commissie: Nicojan Lazeroms (voorzitter), Cindy Heeren (secretaris), Willem Verwijmeren
(penningmeester) en Jac van Trijp.
Nieuwjaarsbijeenkomst: Nicojan Lazeroms, Jac van Trijp en Adrie van Ginneken.
De Schetsbaon: Jac van Trijp, Nicojan Lazeroms, Alex Wagemakers, Emiel Rijkdijk, Corien Rokx
en Alexandra van Dijk.
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Beleef Sprundel: Jac van Trijp (voorzitter), Jan van den Broek, Adrie van Ginneken,
Ria van Oorschot, Ad van de Sande en Kees Gommers.
St. Janscomité: Nicojan Lazeroms, Jac van Trijp, Cindy Heeren, Willem Verwijmeren,
Alex Wagemakers en Wim Verwijmeren.
Zeskamp: Jac van Trijp, Alex Wagemakers, Chantal Croonen, Suus Verschoor Wouke Rokx en
Tom Koevoets
Kerstparade: Jac van Trijp en Nicojan Lazeroms.
Cursuswerkgroep
Annie Gommers (voorzitter), Anneke Niemeijer, Christel Simons-Meijer, Riet Boomaerts,
Petra Gommers, Mieke Nieuwenhuis, Mien van den Broek, Harry Vergouwen, Jeannette Aarts en
Lisenka Mathijssen.
Boekspot: Jeannette Aarts en Anneke Niemeijer.
Jeugdraad
Commissie: Alexandra van Dijck, Corien Rokx, Christel Meijer, Suzanne vd Lindeloof,
Rolph Groenendaal en Jac van Trijp.
Naschoolse activiteiten: Ella Koper, Romy Kuijstermans en Angelique Hulspas.
Clubwerk: Carina van Ginneken en Frank Roks.
Jeugdhonk: Noa van Gils, Steffi Lazeroms, Thom Lazeroms, Bram van der Linden, Milou Roelands,
Tjen Rokx, Renske Rokx, Femke van den Maagdenberg, Dani de Weert en Simone Buijs.
Open Mic Night: Geert Konings, Roel Boomaerts, Peter Lauwerijssen en Werner van Nijnatten.
Beheer
Barmedewerkers: Frans Aarts, Claudia Bommelijn, Jan Boomaerts, Tini de Bruijn, Piet Frijters,
Ellie Heeren, Jeannine Mc Cormick, Piet van Oers, Jacqueline van Oosterbosch, Nel van Rest,
Piet van Rest, Nel Ros, Anneke Niemeijer, Martien Smulders, Jeanne Nooren, Dimph Monden en
Jacqueline Raaijmakers.
Diversen
Algemeen: Wim van Oorschot en Martien Smulders
Kookstudio: Jennie Konings
Handwerken: Ricky van den Maagdenberg
Onderhoud biljarts en bloembakken: Piet Raaijmakers
Kunst: Daniël de Bruijn
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