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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Chantal 
Versleijen, Wiel Berden, Frank ten Doeschate, Toos Tielen, 
Geert Vogelzangs, Pieter van den Homberg, Hilske Janssen  
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders 
Gasten: Ruud Baltussen, A.V.O.C., A.V.O.C. jeugdzaken, 
A.V.V. afd. jeugd, A.V.V. afd. senioren, A.V.V. afd. 
veteranen, Bijenbond St. Ambrosius, Biljartclub Ouderen, 
Buurtvereniging “de Zwarte Plak”, buurtvereniging ’T 

Turfhopke, Eetpunt America, Gemengd kerkkoor, Gemengd koor Cantaremos, Gezamenlijke 
Nationale Collectes America, Intochtcomité Sinterklaas, Jong Nederland America, K.B.O. afd. 
America, Kinderkoor de Peelpareltjes, Korfbalvereniging Erica, Land. Ruitervereniging De 
Paardenvrienden, Muziekvereniging St. Caecilia, Ondernemers Vereniging America, Ouderraad 
b.s. de Wouter, Parochieraad St. Jozef, Postduivenvereniging De Valk, RK kerkbestuur parochie 
H. Jozef, RABO-bank Maashorst, Redactie Peelklokje, Stichting “Aan de brug”, Stichting 
Gemeenschapshuis, Stichting Gezondheidscentrum America “In de kern gezond”, Stichting 
Peelmuseum America, St. Werkgroep Oud America, Vrouwen beweging America, Werkgroep 
America dat Stiët 
Afwezig m.k.: Bart Engels, Anton de Wit,Tennisclub America, Handboogschutterij Ons 
Genoegen, Boerenbruiloft comité America, De Zonnebloem afd. America, Dorpsraad; Karin van 
Rengs  
Afwezig: basisschool De Wouter, Jeugdcomité America, Saturday night club, Golfcomplex 
Golfhorst, Carnavalsvereniging de Turftreiers, O.J.C. Cartouche, St. Evenementen Mekkeluk 
Zat, Dartclub Boëms Jeu, Joekskapel Mekkeluk Zat America, Toneelvereniging de Vrije Spelers, 
Biljartclub Boëms Jeu, Buurtvereniging de Perdsvotten i.r., Biljartclub den Tref, 
Hengelsportvereniging de Put, Buurtvereniging Hofweg, PSZ de Notedop, dartclub Station 
America 
Notulist: Hilske Janssen 
 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Tennisclub America; Gijs vd Munckhof,  
Handboogschutterij Ons Genoegen, Boerenbruiloft comité America, De Zonnebloem afd. 
America Dorpsraad; Bart Engels, Anton de Wit, Karin van Rengs. 
 
2. Verslag Dorpsraadvergadering d.d. 14-12-2011. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
3. Verslag Dorpsraadvergadering d.d. 14-11-2012. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
4.  Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America. 
De meest actuele lijst wordt doorgenomen en Hay Mulders zal de evt. wijzigingen of 
aanvullingen doorvoeren. 
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5.  Activiteitenoverzicht 2013. 
Hay M. noteert de aanvullingen. Als er nog nieuwe activiteiten worden georganiseerd, ontvangt 
hij deze graag nog.  
Als er activiteiten gepland gaan worden, graag via de website checken welke datum goed past. 
5 oktober viert Jong Nederland America haar 60-jarig bestaan met alle inwoners van America; 
alvast hartelijk proficiat! 
17 november komt Sinterklaas weer aan in America. 
14 april is De Peeldag van Het Peelmuseum. 
Ook de Slotconcerten van Rowwen Hèze, 1 t/m 3 november,  kunnen toegevoegd worden. 
Afgelopen jaar is de planning van activiteiten goed verlopen. 
 
6. Gezondheidscentrum America. 
Jan van Dongen vertelt dat het gezondheidscentrum er vóór 2015 komt. Over een maand is er 
meer bekend vanuit het overleg met gemeente en Woonwenz (de woningcorporatie die het 
hoogstwaarschijnlijk zal bouwen). 
Insteek is een gezondheidscentrum waar iedereen terecht kan voor zorg en welzijn. 
De groep die bezig is met cliëntenparticipatie heeft subsidie vanuit het Maashorstfonds 
gekregen. 
In januari wordt gestart met het in kaart brengen van zorgvragen in het dorp en ook van de 
“zorgkracht” in het dorp (wat mensen voor elkaar kunnen en willen betekenen). 
Burgerparticipatie wordt toegelicht: het actief invloed of een bijdrage leveren door burgers in 
het gezondheidscentrum. 
Hay M. vraagt of er mensen aanwezig zijn die ook deel willen nemen in een soort burgerpanel; 
door bv een mailtje met enkele vragen willen beantwoorden, of eens bij een discussieavond 
mee willen denken en praten? Graag ontvangen wij (bv Hay Mulders, Jan Driessen of Hilske 
Janssen) namen van wie daar ook een bijdrage in wil leveren. 
 
7. Evaluatie Peelklokje 2012. 
Dit jaar wordt de 27e jaargang. 
De inleverdatum wordt redelijk goed, maar nog niet volledig nageleefd. Het is heel fijn als deze 
datum aangehouden wordt. 
Mbt advertenties: gaat het alleen om bedrijven uit America en/of leden van de 
ondernemersvereniging America (O.V.A.). Ander regionaal nieuws kan in de Hallo, Het 
Zondagsnieuws of De Trompetter. 
Graag ontvangt Hay suggesties als die er zijn. 
 
8. Stelling:  
Wij (verenigingen en stichtingen) kunnen de komende 15 jaar op precies dezelfde 
wijze verder gaan als we de afgelopen 15 jaar gedaan hebben! 
*  Hoe draait het nu binnen jouw vereniging of stichting? 
*  Wat gaat er goed? 
*  Waar loop je tegenaan? 
*  Hoe zie je de toekomst van jouw vereniging of stichting? 
 
Opmerkingen in de discussie: 
Er zal krimp zijn: minder jeugdigen en het ledenbestand veroudert.   
Knelpunt kan bijvoorbeeld zijn: een bestuur voltallig vormen. Of sommige sportteams zijn niet 
meer voltallig te krijgen, waardoor teams samengevoegd moeten worden en mogelijk 
samenwerking met verenigingen/teams van Hegelsom, Meterik en Horst nodig is. Dit moet dan 
met leden of ouders besproken worden, uitgelegd. Men zal inzien dat men daar niet aan 
ontkomt. 
Ook kun je zien dat jeugdigen soms niet kiezen voor een dorpse sport zoals vroeger, maar voor 
een grotere buitendorpse vereniging die een zelfde of een andere sport aanbiedt. Hoe ga je 
daar als vereniging mee om? 
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Jong Nederland probeert een sterke groepsbinding te creëren en door die band leden vast te 
houden. 
De Fanfare is bang niet de gehele bezetting meer rond te krijgen in de toekomst, hoewel ze nu 
aardig wat leerlingen heeft. Ook daar wordt samenwerking gezocht met verenigingen in andere 
dorpen. 
 
Verwacht wordt dat het aantal verenigingen af zal gaan nemen. 
Er is meer individualisering dan vroeger. 
De verenigingen moeten meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. 
 
Het vrijwilligersbeleid is voor verenigingen heel actueel. 
AVV is een denktank gestart over hoe de vereniging er in de toekomst uit zal zien. Ze hebben 
hier ondersteuning bij van de KNVB. 
Het zal heel belangrijk zijn om draagvlak te creëren om vrijwilligers te kunnen krijgen; dwz 
door mensen mee te laten denken in plaats van van bovenaf aangeven wat er gebeuren moet. 
Jong Nederland pakt dit op dezelfde manier aan. 
 
Je kan ook van tevoren duidelijk maken aan bv ouders van leden dat het belangrijk en 
noodzakelijk is dat zij zich inzetten tav een aantal taken. 
 
Aangegeven wordt dat dit verschillend ligt voor verschillende verenigingen; het Peelmuseum bv 
kan zo’n actie niet ondernemen. 
 
Het werkt beter om een afgebakend pakketje vrijwilligerswerk te vragen in plaats van een grote 
langdurige taak (beter in projectvorm). 
 
Er wordt over gediscussieerd of het met name van mentaliteit afhangt dat ouderen zich enorm 
inzetten voor een vereniging, of dat er ook mee te maken heeft dat ouderen meer tijd hebben? 
 
Soms zitten verenigingen in elkaars vaarwater doordat activiteiten tegelijkertijd plaats moeten 
vinden. 
 
Je moet een vereniging aantrekkelijk maken; “sexy”. 
 
Teruglopen van ledenaantallen heeft ook invloed op bv het gebruik van Aan de Brug. 
De vraag wordt gesteld wat de invloed gaat zijn van het openen van het gezondheidscentrum 
op bv Aan de Brug. Of hoe dit staat ten opzichte van de wens om accommodatie van 
verenigingen te verbeteren? Die wens is misschien groter dan de wens weer nieuwe 
accommodatie voor zorg en welzijn te realiseren. 
 
Bijzonder is dat zoveel verenigingen in America “het wel nog steeds gedraaid krijgen”. Er zijn 
wel lastige situaties als het gaat om ledenaantallen, besturen, of vrijwilligers. Daarvoor is het 
belangrijk te anticiperen op de toekomst. AVV probeert te streven naar een dubbele bezetting 
voor bestuurstaken, zodat deze per persoon verlicht worden. Dit omdat het besturen steeds 
complexer wordt. 
 
Ervaren wordt wel dat mensen na persoonlijke benadering bereid zijn om te helpen bij 
activiteiten; dat is bijzonder fijn! 
 
Samenwerken, echt opgaan in 1 vereniging voor bv verschillende sporten, vindt vaak zijn 
oorsprong in de wens/noodzaak om accommodatie te verbeteren/vernieuwen. 
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Als je echt knel komt te zitten, dan zijn er organisatievormen die heel anders zijn dat wat we nu 
kennen. Gelukkig is dit nog niet aan de orde. Wel zijn er voorbeelden van één bestuur voor alle 
verenigingen in een dorp. 
 
Sportverenigingen in America (AVV, TCA en KVE) hopen eind 2013 toch op een positieve 
beslissing tav renovatie van accommodatie. 
 
Marco laat een website zien: www.drkrimp.nl. (Je moet gemeente: Horst en wijk: America 
invullen.) Hier kan de website laten zien hoe je ledenaantallen in leeftijdscategorieën zich 
waarschijnlijk zullen ontwikkelen in de komende jaren. Iedereen kan deze site gebruiken en de 
resultaten per mail laten toesturen om te bespreken. 
 
In America spelen de krimpcijfers niet zo sterk als in andere delen van Limburg of Nederland. 
Tip: lees eens het verhaal op de KNVB-site dat je vindt door Back to Basics op te zoeken binnen 
deze site. 
 
9.Vrijwilligersvacaturebank 
Hilske vertelt over de kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, hetgeen inhoudt 
dat de gemeente niet meer klakkeloos huishoudelijke hulp, of hulpmiddelen/ aanpassingen in 
huis vergoedt. Ze gaat voortaan in een keukentafelgesprek met de aanvragen bekijken wat de 
werkelijke hulpvraag van de aanvrager is. 
Komende tijd worden de zaken die via de gemeente gefinancierd worden, uitgebreid. Zo gaat de 
gemeente ook persoonlijke verzorging financieren. Ook wordt gekort op de budgetten. Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat familieleden en inwoners aan elkaar mantelzorg verlenen. 
De gemeente heeft ondersteuning aan America geschonken in de vorm van de persoon Alle 
Postmus, werknemer bij Synthese. Hij kan ons dorp helpen om de zorgvragen die er in het dorp 
zijn, in kaart te brengen. Daarnaast is het dan belangrijk dat hij ook kan helpen de “zorgkracht” 
(wat mensen voor elkaar kunnen en willen betekenen) in kaart te kunnen brengen.  Het gaat 
dan om zorg, welzijn, klusjes, vervoer, etc. 
Er is een werkgroep bijeen vanuit het Gezondheidscentrum en de Dorpsraad om te bepalen wat 
we precies gaan doen.  We hebben besloten om eerst de focus te leggen op zorg en welzijn. We 
kunnen dan leren en een systeem opzetten. In een later stadium kunnen we het dan uitbreiden 
met andere mogelijke taken waar we in het dorp behoefte aan kunnen hebben; bv 
vrijwilligerswerk voor verenigingen.  
 
Aanwezigen worden gevraagd om op een lijst aan te geven of ze bij het gezondheidscentrum 
betrokken willen zijn door een paar keer per jaar wat vragen te beantwoorden en daarmee deel 
te nemen in een burgerpanel van America. 
 
10. Wilde Plannen 
Doel: weten wat jongeren in America bezighoudt, hoe ze bereikt kunnen worden, wat de 
toekomst van het dorp is. Dus een pilot van de VKKL geweest met filmpjes te maken waarin de 
vragen (wat zijn je dromen, ideeën, of behoeften met America?) beantwoord kunnen worden 
door jongeren. 
Er wordt een filmpje vanuit Wilde plannen getoond. Thema’s: profileren America, 
imagoprobleem, bureaucratie, toekomst open-jongerenwerk. 
Deze onderwerpen zijn besproken op een avond in Station America. 
Ideeën (grote lijn): samenwerken, activiteiten opzetten, jaarlijks in gesprek blijven. Opvallend: 
jongeren zien het zo dat ze met name zelf initiatieven moeten ontplooien. 
We gaan hier zeker een vervolg op organiseren. 
 
 

http://www.drkrimp.nl/
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11. Mededelingen 
• Er is de mogelijkheid om iemand van de Kamer Van Koophandel naar America te halen 

om te vertellen over de regelingen en de financiële aspecten die voor verenigingen van 
belang zijn. Is daar behoefte aan? Voor een gedeelte van de aanwezigen wel. We gaan 
kijken om dit bv in maart te organiseren. Tip: om dit met een paar dorpen samen te 
doen. 

• Er is een vraag van ouders met kinderen die niet in America op school zitten en die 
verenigingsnieuws niet ontvangen via de basisschool. Er is de mogelijkheid informatie 
door te geven via een website of emailadres. Zien verenigingen het zitten om via die 
weg de informatie te verspreiden? Ja, mits het erg eenvoudig is en niet veel extra 
moeite kost. Hier komen we op terug. 

• Notulen van vandaag worden na vaststelling in januari direct aan de verenigingen 
toegestuurd. 

 
12. Rondvraag. 

• Ger van Rensch wil terugkomen op de afgelopen Dorpsraadvergadering waarin werd 
aangegeven dat er zoveel behoefte is aan woningbouw in America. Bart Engels heeft 
nagevraagd hoe het zit met de rest van de boekwaarde van de percelen aan de 
Lisdodde. Ger en Bart gaan Leon Litjens  benaderen om te zorgen dat ook parallel op 
locatie Wouterstraat gebouwd kan worden, in plaats van te moeten wachten tot de grond 
aan de Lisdodde “vol” is. Fijn dat zij dit zo oppakken, positief voor America! 

• Miranda Swinkels vraagt of de verenigingsvergadering vóór de vergadering met B&W 
gepland kan worden, zodat punten meegenomen kunnen worden? Het moment van het 
overleg met B&W is variabel. Het is een goed idee om punten die bij verenigingen leven, 
te bespreken met B&W. Dat kan ook door agendapunten aan te geven, met bestuur te 
overleggen, en iedereen is altijd graag welkom om in persoon (of voor een vereniging) 
aanwezig te zijn bij de vergadering met B&W. 

 
12. Sluiting.. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


