Notulen verenigingenoverleg Stichting Dorpsoverleg Milheeze
Datum: 21 februari 2022
Tijd: 20.15 uur
Locatie: De Schans, zaal 3
1. Opening
2. Mededelingen
-Klimaatraad Gemert Bakel, gezonde leefomgeving
-Beweegtuin Milheeze
3. Wet WBTR : Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
4. Gezamenlijke folder tbv Rabo Clubsupport 2022
5. Omgevingsvisie
6. Verenigingendag : Millus Doet Het!

1 Opening
Welkom door voorzitter dorpsoverleg Lianne Lenssen
Kort voorstelrondje van alle aanwezigen volgt.

2 Mededelingen
*Klimaatraad Gemert Bakel, gezonde leefomgeving
Sinds eind vorig jaar is Bert Visser de officiële Klimaatburgemeester van de gemeente Gemert-Bakel.
Het is de bedoeling dat hij de inwoners van Gemert-Bakel inspireert en zich ook in te zetten voor een
beter klimaat. Via de link www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaatburgemeester kun je iets meer
lezen over de klimaatburgemeester en zijn rol. Tijdens drie bijeenkomsten wil hij hier met een aantal
inwoners over brainstormen. Iedereen mag hier aan deelnemen, vanuit het dorpsoverleg zal Esther
van den Elzen aansluiten. Mocht je ook deel willen nemen dan kun je je aanmelden via
klimaatburgemeester@onshome.nl
*Beweegtuin Milheeze
Op initiatief van de werkgroep Zorg en Welzijn is inmiddels achter wooncomplex de Berken een
prachtige beweegtuin gerealiseerd. De beweegtuin kan door het hele dorp worden gebruikt.
Er zullen coaching sessies worden georganiseerd waarin de apparaten worden uitgelegd, nadere
informatie hierover zal nog volgen.

3 Wet WBTR : Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste
activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en
verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Wat zou je moeten doen als vereniging:
Vastlegging (uiteindelijk in statuten) o.a.:
- De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurder
- De taak van het bestuur
- Afwezigheid (ziekte / ontslag) van bestuurders

- Een tegenstrijdig belang regeling
- De bezoldiging van de bestuurders.
- De beperking van het meervoudig stemrecht
In de vergadering blijkt dat de meeste verenigingen een afwachtende houding aannemen m.b.t. deze
wet. Bij verenigingen uit een dorp zal niet veel gebeuren en de wet zal in steden van groter belang
zijn. Ook bij verenigingen met grotere geldstromen zal deze wet aandacht moeten krijgen.
Per vereniging zal besloten moeten worden hoe actief met deze wet om te gaan.

4 Gezamenlijke folder tbv Rabo Clubsupport 2022
Rabo ClubSupport is een initiatief dat clubs en verenigingen een financiële boost geeft doordat zij
stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten.
In eerdere overleggen is gesproken om een gezamenlijke folder te maken waarin alle verenigingen uit
ons dorp zichzelf kunnen presenteren, niet alleen voor de Clubsupport actie maar ook aan
bijvoorbeeld nieuwe dorpsgenoten.
In de vergadering wordt gepeild of er nog animo is voor een dergelijke folder.
De reacties zijn wisselend, er zijn verenigingen die zelf via social media of andere acties stemmen
werven en waar dat goed gaat. Andere geven aan juist wel behoefte te hebben aan een folder met
name om ook de oudere doelgroep en nieuwe dorpsgenoten te bereiken.
Roel Keunen(fanfare st. Cecilia) geeft aan dat zij in hun notenblaadje elke editie een andere
vereniging of club een mogelijkheid geven zichzelf te presenteren, dit is een heel mooi initiatief en
misschien is een combinatie of uitbreiding mogelijk? Ook zal het dorpsoverleg via social media
aandacht schenken aan verenigingen die we in ons overzicht op de website hebben staan.
Cissy van Hees en Ine van Ansem gaan samen bekijken of een folder realiseerbaar is. Zij zullen bij de
verenigingen nagaan hoe groot het animo is en daarna gaan kijken in welke vorm een dergelijk folder
gemaakt kan worden. Mirjam zal Ine een eerder gemaakt huis-aan-huis blaadje “nieuwe inwoners
Milheeze” ter informatie mailen.

5 Omgevingsvisie
Het uitgangspunt van de omgevingswet is dat ideeën en wensen van inwoners en ondernemers ten
grondslag liggen aan nieuwe plannen en ontwikkelingen voor de toekomst van ons dorp.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van groot belang dat de betrokkenen in de omgeving mee
kunnen denken en praten over die ontwikkelingen.
In de omgevingsvisie leggen we uiteindelijk als dorp onze ambities en beleidsdoelen voor de toekomst
vast. Er wordt momenteel door de deelnemers (inwoners, ondernemers en verenigingen) aan deze
visie gewerkt.
De omgevingsvisie wordt samengesteld uit 8 bouwblokken/thema's:
-Recreatie, toerisme en landschap
-Voorzieningen, sport en vrije tijd
-Wonen en woonomgeving
-Gezondheid en welzijn
-Ondernemen en werk
-Veiligheid en verkeersbereikbaarheid
-Duurzame energie
-Identiteit en cultuurhistorie
Maandag 7 maart zal er weer een bijeenkomst zijn onder leiding van John van den Boomen om de
omgevingsvisie verder uit te werken. De uiteindelijke definitieve omgevingsvisie zal door Esther van
den Elzen worden opgesteld en worden gedeeld met het dorp en gemeente zodat hierop het
toekomstige beleid kan worden bepaald.

Roel Keunen(fanfare st. Cecilia) geeft aan dat zij mogelijk ook willen aansluiten, Lianne zal hierover
nog contact opnemen met Roel.

6 Verenigingendag : Millus Doet Het!
Zoals bij alle aanwezigen bekend, was het de bedoeling dat op zondag 7 juni 2020 de eerste “Millus
Doet Het!” zou plaatsvinden. Corona gooide echter roet in het eten waardoor deze dag niet door heeft
kunnen gaan.
Het doel van deze dag was om zichtbaarheid te geven aan alle deelnemende verengingen en op deze
manier nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Destijds waren de deelnemende verenigingen al in een
redelijk vergevorderd stadium m.b.t. de voorbereidingen voor deze dag. Groot voordeel van 7 juni was
dat de faciliteiten van de jubileumdag van fanfare St. Cecilia gebruikt konden worden.
Er wordt gepeild of er nog steeds animo is voor een verenigingen dag, al snel komen de aanwezigen
tot de conclusie dat het misschien nog wel actueler is dan destijds.
Lianne geeft aan dat er contact is geweest met stichting Passie voor Milheeze. Zij gaan zaterdag 10
september “Op 't Plein” organiseren in het centrum. Mogelijk kan er een samenwerking plaatsvinden,
hierbij wordt wel aangegeven dat stichting Passie voor Milheeze de regie zal willen houden. Een
andere mogelijkheid zou kunnen zijn om op zondag 11 september gebruik te maken van de
faciliteiten?
In overleg met elkaar wordt er besproken hier geen gebruik van te maken, voorkeur van de
aanwezigen is dat deze dag in het voorjaar/zomer zal plaats vinden. Ook is september te kort dag.
Er wordt gesproken over andere mogelijke manieren om Millus Doet Het! weer te laten plaatsvinden.
Roel Keunen geeft aan dat de fanfare voornemens is om in Juni 2023 iets te gaan organiseren in het
centrum, ook geeft Soos Sowieso aan dat zij hun 50-jarig jubileum in Juni 2023 willen gaan vieren.
Het zou mooi zijn als er een combinatie gemaakt zou kunnen worden waarin ook Millus doet Het! een
plaats krijgt.
Het bestuur van de fanfare en van de Soos zal contact met elkaar opnemen om te kijken of een
combinatie mogelijk is. Nadat er meer duidelijkheid is kan het dorpsoverleg weer een vergadering
faciliteren waarin er verder nagedacht kan worden over de invulling van deze dag.
Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

