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Beste leden van de Vereniging Stevensbeek,
Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van de Vereniging Stevensbeek.
Dit verslag wordt in de Algemene Leden Vergadering van 24 mei
2018 ter goedkeuring voorgelegd.

2017 was het jaar waarin de Vereniging Stevensbeek werd opgericht. Dit is
het eerste jaarverslag.
2017 was een jaar waarin er weer veel gebeurde in ons kleine dorp. Er waren
veel activiteiten en ontwikkelingen die van invloed waren op de leefbaarheid
en saamhorigheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kermis nieuwe stijl, de
oprichting van de Stichting Dorpshuis ’t Stekske of de sluiting van De Pionier.
We waren met elkaar weer behoorlijk actief om het wonen, leven en werken
in Stevensbeek aantrekkelijk te maken en houden. Zoals de vele activiteiten
van de KBO en Vrouwen van Nu, de sportieve activiteiten van SVS en het
feestelijke programma van de carnavalsvereniging De Leppenbemmel.
We hadden zorg voor elkaar met de initiatieven van de werkgroepen Zorg,
AED en Samen Stevensbeek. We werkten aan onze woonomgeving met
initiatieven op het gebied van het verduurzamen van onze woningen, de
woningbehoefte enquête, de opschoondag, Dier en Wij, de start van de
bouw van de Kiosk op ons park, de start van het glasvezelnetwerk,
enzovoort.
We maakten muziek met Relight en Muziekvereniging St. Joseph. We
brachten twee boeken uit (50 jaar Bles en het Kookboek van Samen
Stevensbeek). We namen afscheid van 2 zeer gedreven beheerders (Truus
van ’t Stekske en Hanneke van Dier en Wij) en we droegen bij aan het
voortbestaan van de basisschool.
We hadden weer een vol jaar, waarbij heel veel inwoners van ons dorp
betrokken waren. We werkten samen aan de opknapbeurt van ’t Stekske en
ook Dier en Wij kreeg een opknapbeurt. We bezochten lezingen en bekeken
de etalage van de Heemkundekring. We vierden Koningsdag en hadden
weer een mooi bedrag bijeengebracht tijdens de Goede doelenweek.
Kortom, we waren weer flink in de weer in, met en voor ons mooie
Stevensbeek.

JAARVERSLAG 2017 Vereniging Stevensbeek

2

1

Algemene verenigingszaken

De Vereniging Stevensbeek is op 6 december 2016 opgericht. Eind maart
2017 is de bevolking van Stevensbeek geïnformeerd en uitgenodigd om zich
als lid aan te melden bij de nieuwe Vereniging Stevensbeek.
De vereniging heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken,
de levensloopbestendigheid te vergroten en de attractiviteit te vergroten.
Iedere inwoner van 16 jaar en ouder uit het dorp
Stevensbeek kan lid worden. Er zijn op dit moment
(1 mei 2018) ongeveer 285 leden aangesloten bij de
Vereniging Stevensbeek.
De Vereniging Stevensbeek houdt minimaal 2 maal
per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Het bestuur (DorpsRAAD) van de Vereniging Stevensbeek is als volgt
samengesteld:
Gerard De Baaij (voorzitter)
Jos van de Berg
Juan Jakobs (Penningmeester/secretaris)
Matt van den Oever
Theo van Oorschot
Jos Pluk
Henk Pouwels
Contactgegevens:
Vereniging Stevensbeek
Lactariaweg 36
5844 AJ Stevensbeek
dorpsraadstevensbeek@gmail.com
KvK 67425356
Website: www.verenigingstevensbeek.nl
Bankrekening: NL48 RABO 0149 4919 05
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Wonen

Het is de ambitie om een voldoende groot dorp in aantal bewoners te zijn.
Dat komt ten goede aan de leefbaarheid van het dorp en alle inwoners.
Stabiliseren en het liefst groeien is de ultieme wens. Naast werkgelegenheid
en een attractief dorp te zijn, is de beschikbaarheid van woningen een
belangrijk doel. We trachten het initiëren van woningbouw voor diverse
doelgroepen in Stevensbeek te bewerkstelligen en/of te stimuleren.
In 2017 zijn diverse woningbouwprogramma’s gestart (omgeving
Bethaniëstraat en Stevensbeekseweg).
In 2017 is ook de woningbehoefte enquête uitgevoerd, waaruit blijkt dat er
op kortere termijn behoefte is aan 10 starterswoningen/gezinswoningen/
appartementen (75 % koop – 25 % huur) en 10 levensloopbestendige
woningen (75 % huur – 25 % koop). Deze woningen dienen bij voorkeur
gerealiseerd te worden binnen 2 jaar (50 %) en binnen 2 tot 4 jaar (25%).

3

Werken

Naast wonen is werk een van de speerpunten in de leefbaarheidsagenda van
Stevensbeek. De ambitie van Stevensbeek is te zorgen voor goede
werkgelegenheid in de omgeving en regio van Stevensbeek. Stevensbeek is
een ondernemende gemeenschap met veel eigen bedrijven en veel
bedrijvigheid (voornamelijk in de agro-sector en dienstverlening). De
grotere bedrijven en de scholen zijn de belangrijkste werkgevers in
Stevensbeek.
In 2017 zijn helaas nog geen acties uitgezet voor het in beeld brengen van
de werkgelegenheid in en om Stevensbeek.
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Attractief Stevensbeek

De attractiviteit van Stevensbeek is belangrijk voor de mensen die in
Stevensbeek wonen, er verblijven of op bezoek zijn. De attractiviteit van
Stevensbeek is tevens van belang voor de mensen die zich willen vestigen in
ons dorp, om er te wonen of voor bedrijfsvestiging. Misschien wel allebei.
De attractiviteit is een compleet samenspel van alles wat er in het dorp is en
in het dorp gebeurt. Alle mensen, werkgroepen, verenigingen en
voorzieningen dragen bij aan die attractiviteit. Ook de cultuur van het dorp
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en hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij met onze omgeving omgaan en
welke activiteiten we ontplooien voor jong en oud.
Het is onze ambitie om een attractief dorp te zijn. Voor onszelf en voor
eventuele nieuwkomers.
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Duurzaam

Het is niet denkbaar dat Stevensbeek zich kan onttrekken aan de
verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en duurzaamheid. Sterker
nog, het is onze ambitie om duurzaamheid in Stevensbeek te bevorderen.
De werkgroep Duurzaam Stevensbeek is in 2017 zeer enthousiast en actief
van start gegaan en onderzoekt en verkent duurzaamheidkansen en maakt
planvoorstellen om alle inwoners van het dorp in de gelegenheid te stellen
te gaan verduurzamen op het gebied van energie in en om de woningen en
bedrijven. In 2017 heeft de werkgroep Duurzaamheid de eerste acties
uitgezet (Buurkrach) en heeft er ook een eerste informatie bijeenkomst
plaatsgevonden in ’t Stekske, die begin 2018 follow-up heeft gekregen.
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Zorg

Een van de doelstellingen van de Vereniging Stevensbeek is het vergroten
van de levensloopbestendigheid. Er zijn veel ouderen in Stevensbeek die
veelal in het dorp willen blijven wonen. De werkgroep zorg besteedt
aandacht aan die inwoners van Stevensbeek die zorg en aandacht nodig
hebben. Zij organiseren en coördineren de wekelijkse “inloop”. Een
wekelijks moment in de Soos van ’t Stekske waar wordt gekaart en
gekeuveld. Waar mensen elkaar ontmoeten.
In 2017 heeft de werkgroep Zorg diverse activiteiten ontplooid. De
deelname aan de activiteiten was wisselend, maar de meeste worden goed
gewaardeerd.

7

P.R. en promotie

Dat ons dorp attractief is en steeds attractiever wordt mag voor mensen van
buiten ons dorp bekend worden. We willen laten weten dat het goed toeven
is in Stevensbeek. Dat is goed om nieuwe bewoners aan te trekken of om
ondernemers in Stevensbeek te laten vestigen.
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De werkgroep P.R. en Promotie zet zich in voor de promotie van ons dorp.
Geen grote reclamecampagnes maar regelmatig positieve aandacht vragen
voor ons dorp en wat we te bieden hebben.
Het is in 2017 nog niet gelukt om een werkgroep te formeren.
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BLES

De BLES is het dorpsblaadje van Stevensbeek dat iedere week uitkomt. BLES
staat voor Berichten voor de LEefgemeenschap Stevensbeek en bestaat al
50 jaar.
De Bles wordt opgemaakt, geproduceerd en verspreid door de werkgroep
BLES. Ook de administratie wordt door de werkgroep verzorgd. Veel
schoolkinderen en ook ouderen uit ons dorp helpen bij het wekelijks
bezorgen van de BLES.
In 2017 is de BLES wekelijks uitgebracht. Ieder lid van de vereniging
ontvangt de Bles. De Bles is ook één van de belangrijkste
communicatiemiddelen van de vereniging.
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Scholen

Al sinds 2013 is de werkgroep Voortbestaan School (basisschool) actief. De
werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkelingen op de basisschool en in
het dorp om de kansen voor het voortbestaan van de basisschool te
versterken. De werkgroep onderhoudt intensieve contacten met het
schoolbestuur, het team van de school en met de ouders.
In 2017 heeft de werkgroep diverse avonden georganiseerd om de inwoners
van ons dorp te raadplegen en te informeren over de toekomst van de
basisschool.
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Leefbaarheid agenda

Stevensbeek heeft veel werkgroepen. Zij verzorgen jaarlijks en continue
ieder hun activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van Stevensbeek.
Leefbaarheid

Resultaat 2017

Collectief
collecteren
LVC Net

Ongeveer 4000,- voor 9 goede doelen. Chapeau!
Start aanleg van glasvezelnet in LvC
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Sinterklaas
Nieuwe
inwoners
Kermis
Stevensgroen
Kiosk Park
Parochiekerkhof
Dier en Wij
Oranjecomité
Avondwake
werkgroep
Werkgroep
Kapel St.
Joseph
Crea natuurdag
AED
Klankbordgroep
AZC
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Sinterklaas Intocht en feestelijk programma voor de
jeugd.
Werkgroep is nog niet actief.
Geslaagde kermis en kermisfeesten waarbij alle
verenigingen hebben meegewerkt..
Organisatie opschoondag, nieuwe fleurige
bloembakken.
Start bouw nieuwe kiosk op het park
Beheer en onderhoud van het kerkhof.
Beheer en onderhoud van Dier en Wij. Verzorging van
de dieren en het organiseren van diverse activiteiten
voor jong en oud.
Feestelijk Koningsdagprogramma “Sportief”.
Diverse avondwake’s en uitvaarten

Beheer en onderhoud van de kapel.

Leuk creatief activiteitenprogramma voor jong en
oud.
Nieuwe AED kasten en verzorging van
reanimatiecursussen.
Reilen en zeilen AZC ontwikkelingen en relatie met
Stevensbeek.

Verenigingen

Iedere Vereniging in Stevensbeek draagt bij aan de leefbaarheid. Ze zijn
onmisbaar voor onze vrije tijdsbesteding in ons dorp en de ontspanning.
We noemen:
•
Heemkundekring Stevensbeek 50
•
SVS met Volleybal, Schaatsen/Skeeleren en Voetbal
•
K.B.O. Stevensbeek
•
Vrouwen van Nu
•
Zanggroep relight
•
Carnavalsvereniging d’n Leppenbemmel
•
Oudervereniging Basisschool
•
Muziekvereniging St. Joseph, Die Stevenslander
•
Aerobic
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De Verenigingen organiseren jaarlijks diverse activiteiten en evenementen.
Daarnaast beschikt Stevensbeek over drie stichtingen: Stichting
Jeugdbeweging Eymard Angela, Stichting Dorpshuis ’t Stekske en Stichting
Samen Stevensbeek.
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Samenwerken

Het dorp Stevensbeek kenmerkt zich door samenwerken. Samen de
schouders eronder zetten om de zaken geregeld te krijgen. Daarin zijn we
als dorp sterk. We werken ook samen met mensen, groepen en organisaties
van buiten Stevensbeek. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij muziek evenementen
of bij het voetballen (samengaan jeugdteams SVS met Excellent, Oploo en
Westerbeekse Boys).
De DorpsRaad werkt samen met de overige dorpsraden in de gemeente en
met de gemeente Sint Anthonis. Er zijn jaarlijks structureel
overlegmomenten om af te stemmen, van elkaar te leren en samen te gaan
werken waar dat kan.
De DorpsRaad vertegenwoordigt Stevensbeek bij de volgende
gemeentelijke overlegmomenten die gericht zijn op samenwerking:
1)
jaarlijks overleg gemeente-dorpsraden
2)
gespreksgroep Zelfsturing
3)
werkgroep Zelfsturing
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Belangenbehartiging

Het is van groot belang dat het dorp Stevensbeek haar belangen goed
vertegenwoordigt. De DorpsRaad heeft hierin een belangrijke kerntaak.
Bij regionale en gemeentelijke ontwikkelingen die betrekking hebben of van
invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van Stevensbeek wordt de
DorpsRaad betrokken of zorgt de DorpsRaad ervoor dat zij
vertegenwoordigd is. Er zijn tal van ontwikkelingen waarbij de DorpsRaad
wordt genodigd. De DorpsRaad beoordeelt of ontwikkelingen directe of
indirecte effecten hebben op de leefbaarheid van het dorp en of het
deelnemen aan gesprekken of bijeenkomsten zinvol is in het kader van de
beïnvloeding van de ontwikkeling. Hiermee geeft de DorpsRaad prioriteit
aan de gewenste aanwezigheid en/of betrokkenheid van de regionale en
lokale ontwikkelingen.
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In dit kader is de DorpsRaad bijvoorbeeld betrokken bij bijeenkomsten over:
Omgaan met krimp in kleine kernen, Thema toekomst Land van Cuijk, AZC,
gemeentelijk Beleidsnota Structuurvisie kernen en het Verkeer en
veiligheidsplan gemeente.
Daarnaast is er, zoals gezegd, structureel overleg met de gemeente Sint
Anthonis en met de dorpsraden van onze gemeente.
Ook vertegenwoordigt de DorpsRaad het dorp Stevensbeek bij
gelegenheden zoals de Dodenherdenking, afscheidsrecepties, bijzondere
evenementen en bijeenkomsten en overige zaken buiten ons dorp.
Uiteraard is de DorpsRaad ook namens alle leden van de Vereniging
Stevensbeek zoveel als mogelijk vertegenwoordigd bij de activiteiten en
evenementen die vanuit het dorp zelf worden gehouden.
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Financieel

Staat van Baten en Lasten
Lasten

Baten

verstrekte subsidies

878,-

gemeente

8.319,-

huur stekske

1.905,-

contributies/abonnementen

4.797,-

abonnementen

40,-

verhuur en donaties Dier &wij

2.688,-

bankosten

494,-

drukkosten

2.572,-

verzekeringen

409,-

diversen

578,-

onderhoud/voer

1.544,-

nog te besteden

7.384,-

Totaal

15.804,-

Totaal

15.804,-
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