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Beste leden van de Vereniging Stevensbeek,
beste inwoners van het dorp, geïnteresseerden en
belangstellenden,

Voor u ligt het Jaarplan 2017 van de Vereniging Stevensbeek.
Een conceptplan dat in de Algemene Leden Vergadering van 23
mei 2017 ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Het jaarplan is samengesteld uit de Ambitienota van Stevensbeek
(Leefbaarheidsagenda van Stevensbeek 2017-2022) en met input van de
werkgroepen van Stevensbeek die ieder een eigen rol op hun eigen thema
vervullen in de leefbaarheid van Stevensbeek.
Er zijn in Stevensbeek 23 werkgroepen actief, er zijn 12 Stevensbeekse
verenigingen en stichtingen. Heel veel inwoners zetten zich op een of andere
manier in voor ons dorp, voor de leefbaarheid en sociale saamhorigheid.
In dit jaarplan lichten we de activiteiten toe die door de werkgroepen
worden uitgevoerd. We benoemen de activiteiten en jaarplannen van de
werkgroepen en geven in het bijzonder aandacht aan de werkgroepen die
actief zijn met kerntaken in de leefbaarheidsvraagstukken. Waar wij in onze
ambitienota de hoogste prioriteit aan hebben gegeven.
Daarmee zeggen we niet dat de activiteiten die minder prioriteit hebben,
minder belangrijk zijn. Integendeel. Alles wat we aan onze leefbaarheid doen
is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. De inzet van iedere werkgroep en
iedere vrijwilliger is hartstikke belangrijk en ze doen niets onder aan elkaar.
De geprioriteerde kern activiteiten waar we in deze notitie veel zorg en
aandacht aan geven zijn wonen, werken, attractiviteit, duurzaamheid, zorg,
P.R./promotie, Bles en de scholen.
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Het jaarplan is als volgt opgebouwd:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Algemene verenigingszaken
Wonen
Werken
Attractiviteit
Duurzaamheid
Zorg
P.R. en promotie
BLES
Scholen
Leefbaarheid agenda overige werkgroepen
Verenigingen en stichtingen
Samenwerking
Belangenbehartiging
Financieel
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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 2017) ruim 250 leden aangesloten bij
de Vereniging Stevensbeek.
De Vereniging Stevensbeek houdt minimaal 2 maal per jaar een Algemene
Leden Vergadering (ALV). Op 23 mei 2017 zal de eerste ALV plaatsvinden in
’t Stekske om 20.00 uur. De najaarsvergadering zal november/december
2017 worden gepland.
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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 initiëren en stimuleren woningbouw voor diverse
doelgroepen in Stevensbeek.
De werkgroep “Wonen” zal in 2017-2018 een enquête onder de bevolking
van Stevensbeek houden om een beeld te vormen van de woningbehoefte
en naar de vraag van het gewenste type woningen.
Daarnaast maakt deze werkgroep een “kansenkaart” waarop de
mogelijkheden en het (potentiele) woningaanbod zijn aangegeven en de
locaties waar woningbouw mogelijk is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de Dorpsvisie Stevensbeek (mei 2013) en de resultaten van de enquête naar
woningbehoefte.
De Werkgroep Wonen onderhoudt in samenwerking met de DorpsRAAD
contacten met vragers en aanbieders en met de gemeente en
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projectontwikkelaars en andere betrokkenen om een passende weg te
vinden naar oplossingen om in de woningbehoefte te voorzien.
Wonen

wie

resultaat

Enquête
behoefte
Kansenkaart
Netwerken

Werkgroep wonen

Vraag in beeld

Werkgroep wonen
Werkgroep wonen
i.s.m. DorpsRAAD

Aanbod in beeld
Stimuleren en initiëren

Leden van de werkgroep Wonen zijn: Gerard de Baaij en Theo van Oorschot.
Buddy vanuit de DorpsRAAD is: Matt van den Oever
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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.
De werkgroep “Werken” zal in 2017 onderzoek doen naar de
werkgelegenheid in Stevensbeek en een verkenning doen naar de
werkgelegenheid in de regio. Op basis van dit onderzoek kunnen
stimulerende initiatieven voor ondernemerschap en werkgelegenheid
bedacht en ontwikkeld worden.
Naast betaald werk is onbetaald werk en vrijwilligerswerk van groot belang in
de leefbaarheidsagenda van Stevensbeek. Het betekenisvol bezig zijn wordt
als een groot goed gezien en wordt door de Vereniging Stevensbeek
omarmt. De werkgroep “Werken” inventariseert de mogelijkheden naar
betekenisvol actief zijn in onze gemeenschap. Op basis van dit onderzoek
kunnen we een plan uitwerken waarbij iedere inwoner van Stevensbeek in de
gelegenheid wordt gesteld om betekenisvol actief te zijn.
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Werken

wie

resultaat

Onderzoek

Werkgroep
werken
Werkgroep
werken
Werkgroep
werken
i.s.m. Vereniging
Stevensbeek

Vraag in beeld

Initiatieven
Betekenisvol
zijn

Aanbod in beeld
Stimuleren en initiëren

Leden van de werkgroep Werken zijn: Juan Jakobs, ……….. Buddy vanuit de
DorpsRAAD is Gerard de Baaij
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Attractief Stevensbeek

De attractiviteit van Stevensbeek is belangrijk voor de mensen die in
Stevensbeek wonen, die 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
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 de
nieuwkomers. De DorpsRAAD Stevensbeek zal de attractiviteit van het dorp
in beeld brengen. Samen met alle inwoners en werkgroepen/verenigingen
die bijdragen aan deze attractiviteit. De DorpsRAAD zal de identiteit
zichtbaar maken en de positieve beeldvorming van Stevensbeek bewaken.
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De DorpsRAAD maakt de beeldvorming en onze identiteit bespreekbaar. De
inzet is om het lokaal bewustzijn van de inwoners en de trots op het dorp te
versterken met een rijk gemeenschapsgevoel waarin ieder tot zijn recht
komt.
Attractief

wie

resultaat

In beeld
brengen
Bespreekbaar
maken
Bewaken

DorpsRAAD

Beeldvorming

DorpsRAAD

Bewustzijn

DorpsRAAD
i.s.m. Vereniging
Stevensbeek

Bewaken en vergroten
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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 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.
De verkenningen en onderzoeken richten zich op technische mogelijkheden,
financiële mogelijkheden en mogelijkheden op het gedrag van
energiebeheersing. De werkgroep Duurzaam Stevensbeek zal in 2017verslag
uitbrengen.
Duurzaam

wie

Onderzoek
Wg Duurzaam Stb
Planvoorstellen Wg Duurzaam Stb
Bewustzijn
Wg Duurzaam Stb

resultaat
Mogelijkheden in beeld
Aanbod
Gedragsverandering

Leden van de werkgroep Duurzaam zijn: Rob Slootmans, Leo Linders, Rudi
van der Cruijsen. Buddy vanuit de DorpsRAAD is Theo van Oorschot.
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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. Sinds kort wordt ook “Zorg en
Welzijn op bezoek” georganiseerd voor mensen die dreigen te vereenzamen
of tijdelijk extra aandacht vragen als ze niet van huis kunnen. Ook heeft de
werkgroep Zorg het voornemen om in samenwerking met de KBO “Samen
eten” te organiseren. Er zijn diverse mensen in Stevensbeek die het leuk
vinden om te koken voor anderen.
De werkgroep Zorg ontvangt subsidies voor hun activiteiten voor Zorg en
Welzijn.
Zorg

wie

resultaat

De Inloop

Wg Duurzaam Stb

Op bezoek
Samen eten

Wg Duurzaam Stb
Wg Duurzaam Stb
i.s.m. KBO

Lopende activiteit, goed
bezocht.
Beginnende activiteit
Te ontwikkelen activiteit

Leden van de werkgroep Zorg zijn: Gert Jan Jacobs, Jeanette Timmermans,
Andrew Thijssen, Sandra Pluk. De werkgroep beschikt over diverse
vrijwilligers. Buddy vanuit de DorpsRAAD is Henk Pouwels.
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P.R. en promotie

Dat ons dorp attractief is en steeds attractiever wordt, is bij veel van onze
dorpsbewoners duidelijk. Daar waar we kansen zien willen we, in ons eigen
belang het dorp attractief houden. Maar ook voor mensen van buiten ons
dorp is het belangrijk dat we 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. Het is goed voor de gasten
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die een recreatief bezoek brengen aan ons dorp. En het is goed voor de
klanten die bij onze bedrijven diensten en producten komen afnemen.
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.
De werkgroep is nieuw aan gaat aan de slag om plannen te maken. Wellicht
dat er dit jaar al resultaten zichtbaar worden.
P.R. &
promotie

wie

Plan van
aanpak

Wg Promotie

resultaat
Uitvoeringsprogramma

Leden: Susan & Ingo Rolff. De werkgroep moet nog worden aangevuld.
Buddy vanuit de DorpsRAAD is Gerard de Baaij.
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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.
BLES

wie

Productie en
uitgave van de
BLES

Wg BLES

resultaat
Wekelijkse uitgave

Leden: Linda Jans (aftredend), Truus de Kleijnen, Fientje Arts, Astrid
Raaymakers
Susan Rolf ondersteunt bij de opmaak en formats. Buddy vanuit de
DorpsRAAD is Matt van den Oever.
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Scholen

Al sinds 2013 is de werkgroep Voortbestaan School (basisschool) al
actief en 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
Overigens bestaat er een Oudervereniging PE Basisschool.
Voortbestaan
basisschool

wie

Kansen in
Wg basisschool,
beeld brengen ism school
Planvoorstellen Wg basisschool
Ism school
Acties
Wg basisschool
Ism school

resultaat
Mogelijkheden
ideeën
Minder bedreigingen meer
voortbestaanskansen

Leden van de werkgroep Voortbestaan Basisschool: Mia Pouwels, Juan
Jacobs, Jos Bongers, Willem Arts, Tanja van Sambeek. Buddy vanuit de
DorpsRAAD is Juan Jakobs.
Werkgroepen, verenigingen en de DorpsRAAD werken intensief samen met
Metameer bij diverse activiteiten en plannen.
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Leefbaarheid agenda

Hieronder een overzicht van de (overige) werkgroepen van
Stevensbeek.
Zij verzorgen jaarlijks en continue ieder hun activiteiten die bijdragen aan de
leefbaarheid van Stevensbeek.
Leefbaarheid

wie

resultaat

Collectief
collecteren

Corrie van Rens,
Henriette Beerkens,
Susan Rolff
Buddy=Henk P
Marius peters, Mart
Arts, Astrid Pluk,
Tanja van Sambeek,
Marcel Bongers,
Geert Beerkens,
Theo en Leon van
Welie, Henny Jans,
Dirk Jan Cup
Linda Jans, Nienke
Fokkens, Marly van
Bommel
Buddy= Jos P

Week van de goede doelen,
jaarlijkse collecte

Nieuwe
inwoners

Chris Ermers, Jos
Pluk.
Buddy= Jos P

Kermis

Peter Jacobs
Buddy= Juan J
Claudia van
Oorschot, Angelica
Vloet, Matt van de
Oever.
Buddy= Theo vO

Een hartelijk welkom aan de
nieuwe inwoners van
Stevensbeek. Met een uitgebreid
informatiepakket en (wellicht)
vouchers die in ons dorp
gebruikt kunnen worden.
Organisatie wel en wee rondom
de Kermis en kermisfeesten.
Stevensgroen organiseert en
helpt mee bij diverse
werkzaamheden in het
Stevensbeekse groen, zoals de
landelijke opschoondag, fleurige
bloembakken en zaaien
bloemenmengsels.
De werkgroep Kiosk Park zal in
2017 de nieuwe kiosk op het park
gaan realiseren. De werkgroep
werkt nauw samen met de
Heemkundekring.

LVC Net

Sinterklaas

Stevensgroen

Kiosk Park

Matt van de Oever,
Jan Jakobs, Bert de
Kleijnen, Gerrit Arts,
Jan Arts, Jos van de
Berg, Herman van
der Cruijsen.
Buddy= Matt vdO

Bevorderen aanleg van
glasvezelnet in Stevensbeek

Sinterklaas Intocht en feestelijk
programma voor de jeugd.
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Parochiekerkhof

Jos van de Berg

Kerkhofzaken worden
gecoördineerd door Jos van den
Berg en in samenwerking met
een groep vrijwilligers
uitgevoerd.

Dier en Wij

Hanneke en Henco
Vreede.
Buddy= Juan J

Oranjecomité

Jos Pluk, Sandra
Pouwels, Antoinette
Willems, Geesje
Bazen/Marcel v.d.
Hoef, Riëtte
Laarakkers.
Buddy= Jos P

Beheer en onderhoud van Dier
en Wij. Verzorging van de dieren
en het organiseren van diverse
activiteiten voor jong en oud.
Dier en Wij beschikt over
diverse vrijwilligers.
Feestelijk
Koningsdagprogramma.

Avondwake
werkgroep

Matt van den Oever,
Bertie Verhagen,
Jeanne W ijgerde.
Buddy=Matt vdO

De avondwake werkgroep biedt
mogelijkheden om avondwake’s
en uitvaarten te verzorgen bij
overlijden van dorpsgenoten.

Werkgroep
Kapel St.
Joseph

Matt van de Oever,
Jan Jakobs, Bert de
Kleijnen, Gerrit Arts,
Jan Arts, Jos van de
Berg, Herman van
der Cruijsen
Buddy= Matt vdO
Jac de Cock.
Buddy= Henk P

De werkgroep Kapel St. Joseph
heeft zorg gedragen voor de
bouw van de kapel en verzorgd
het beheer en onderhoud van de
kapel.

Crea natuurdag
AED
Klankbordgroep
AZC

Riëtte Laarakkers
(coördinator)
Buddy= Henk P
Bert Teurlinx, Inge
van Duijnhoven.
Buddy= Theo vO

Leuk creatief
activiteitenprogramma voor jong
en oud.
Scholing, werving.

Reilen en zeilen AZC
ontwikkelingen en relatie met
Stevensbeek.

Bovenstaande werkgroepen zijn zelfstandig opererend en voorzien in eigen
(financiële) middelen en vrijwilligers.

JAARPLAN 2017 Vereniging Stevensbeek

12

12

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
•
Die Stevenslander
•
Aerobic
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.
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
vertegenwoordigd. De DorpsRaad heeft hierin een belangrijke kerntaak.
Bij regionale en gemeentelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op de
leefbaarheid van Stevensbeek wordt de DorpsRaad betrokken of zorgt de
DorpsRaad ervoor dat zij vertegenwoordigd zijn. Er zijn tal van
ontwikkelingen waarbij de DorpsRaad wordt genodigd. De DorpsRaad
beoordeeld of de ontwikkeling directe of indirecte effecten heeft op de
leefbaarheid van het dorp en of het deelnemen aan gesprekken of
bijeenkomsten zinvol is in de beïnvloeding van de ontwikkeling. Hiermee
geeft de DorpsRaad prioriteit aan de gewenste aanwezigheid en/of
betrokkenheid van de regionale en lokale ontwikkelingen.
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 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 ook de DorpsRaad namens alle leden van de Vereniging
Stevensbeek zoveel als mogelijk vertegenwoordigd bij de activiteiten en
evenementen die vanuit het dorp zelf worden gehouden.

15

Financieel

De Vereniging Stevensbeek ontvangt jaarlijks de contributie van de leden.
Over 2017 wordt nog geen contributie gevraagd. Van de gemeente wordt
een vaste bijdrage ontvangen aangevuld met een bedrag van € 0,80 per
inwoner (in totaal € 2020,-). Ook ontvangt de Vereniging een bijdrage voor
de kledingcontainer ( € 500,-). Daarnaast ontvangt de Vereniging per jaar
€ 3.000,- van de gemeente Sint Anthonis voor ‘zelfsturing’.
Het totale budget van de Vereniging Stevensbeek in 2017 bedraagt: € 5.770,De kosten van de Vereniging Stevensbeek bestaan uit bijdragen aan
werkgroepen voor evenementen en activiteiten, algemene kosten:
verzekeringen, abonnementen, contributies en bankkosten en overige
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kosten zoals de huur en gebruik van ’t Stekske en kopieer, druk en
portokosten.
Enkele werkgroepen hebben de volgende extra financiële ondersteuning
gevraagd. Dit zijn:
1)
De werkgroep Sinterklaas vraagt een bijdrage ad. € 300,- voor de
huur van de pakken en een kleinigheidje voor de kinderen.
2)
De werkgroep Stevensgroen vraagt een bijdrage ad. € 150,3)
De werkgroep Kiosk Park zal in 2017 de nieuwe kiosk op het park
gaan realiseren. Zij heeft een begroting van € 12.000,-. De
werkgroep heeft daarvan 60 % gedekt uit eigen middelen en
subsidies. De werkgroep doet het verzoek aan de Vereniging
Stevensbeek om € 1.000,- beschikbaar te stellen voor de
bouwkosten.
4)
De werkgroep Oranjecomite vraagt een bijdrage ad. € 100,- voor
het huren van een springkussen
5)
De werkgroep AED vraagt om kosteloos gebruik van ’t Stekske
voor scholingsprogramma’s (3 avonden per jaar).
6)
De werkgroep Dier en Wij probeert zoveel als mogelijk
zelfvoorzienend te zijn. De werkgroep vraagt echter garantstelling
(een beroep kunnen doen op de Vereniging Stevensbeek), als er
calamiteiten voordoen. Dus een geldbedrag reserveren voor
calamiteiten.
7)
De KBO heeft de boullebaan buiten voor ’t Stekske opgeknapt. Zij
verzoekt een bijdrage in de kosten.
Dit leidt tot de volgende jaarbegroting 2017:
Uitgaven
Evenementen en
activiteiten
Algemene kosten
Overige kosten
Onvoorzien/reserve

3.000

Ontvangsten
Vaste bijdrage
gemeente
Kledingcontainer
Zelfsturing
bijdrage
Onvoorzien

Totaal

5.770

Totaal

1.800
270
700

JAARPLAN 2017 Vereniging Stevensbeek

2.020
500
3.000
250
5.770
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