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Doelstelling van Stichting Dorpsoverleg
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
1. Het in samenspraak met de bewoners van Horn, formuleren en behartigen van de
belangen van het dorp.
2. Het in stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-,werk-,
en leefomgeving in het dorp Horn
3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente
Leudal, haar rechtsopvolgers en andere (overheids-) instanties, in het bijzonder
m.b.t. de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van haar inwoners relevante
onderwerpen.
4. Het geven van advies aan inwoners van Horn.
5. Het zich laten informeren over, voor het dorp en haar inwoners relevante
onderwerpen.
6. Het stimuleren van activiteiten die het wonen en welzijn optimaliseren, voor zover
dit niet al door anderen wordt gedaan.

Stichtingsbestuur
Op 1-1-2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
 Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter
 Casper Hamers, penningmeester
 Tonny Hendriks-Janssen, secretaris
Naast de bestuurlijke taken vervullen de bestuursleden ook deeltaken, te weten:
 Goede doelen, Casper Hamers
 Werkgroep PR en Communicatie, Casper Hamers, Tonny Hendriks
 Werkgroep Leefbaarheid, Yvonne Bocken, Els Kuijpers, Matty Peters, Annemie
Smeets, Peter Ruijters, Hilde Glessner
 Ut Galerieke, Tonny Hendriks
 Werkgroep Inloopcafé, Hilde Glessner, Els Kuijpers, Piet Smeets

Bestuursvergaderingen Dorpsoverleg Horn
De bestuursvergaderingen vinden plaats bij een van de bestuursleden thuis.
Bij deze vergaderingen kunnen, na overleg, ook andere deelnemers aansluiten, zoals dit
najaar Synthese. Zij hebben onderwerpen die ook onze gemeenschap aangaan, zoals
armoedebestrijding, dementievriendelijk Leudal, mantelzorg, jongerenwerk.
Het Stichtingsbestuur bekijkt welke onderwerpen in het komende jaar invulling kunnen
krijgen in Horn. Dit kan door bekendheid te geven tijdens een van de openbare
bijeenkomsten en via haor.nl.
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Data bestuursvergaderingen 2019
31-01-2019
19-02-2019
28-04-2019
20-05-2019
06-07-2019

31-08-2019
02-10-2019
09-10-2019
29-10-2019
04-12-2019 (incl. Synthese presentatie)

Data bijeenkomsten Werkgroep Leefbaarheid 2019
21-03-2019
10-09-2019

Data Openbare Bijeenkomsten 2019
09-05-2019
17-06-2019

14-11-2019








Busverbinding Arriva
Ut Galerieke
Leegstand panden Dorpstraat
Voortgang Ut Galerieke
Idee miniparkje Daalakkerserf
Presentatie Buurtbemiddeling

Ut Galerieke
Na de succesvolle Graafschapsfeesten in 2018 zijn we in 2019
gestart met een nieuw project: Ut Galerieke.
Op initiatief van Tonny Hendriks is er gekeken naar de leegstand
van panden in de Dorpstraat. In combinatie met Horner
hobbyisten zou dit een mooie invulling kunnen worden.
De eigenaresse van voormalige bakkerij Gubbels gaf gehoor aan
de oproep en stelde het winkelgedeelte beschikbaar voor dit
initiatief.
Na een oproep aan hobbyisten zijn 10 enthousiaste deelnemers
aan de slag gegaan om de winkel in te kunnen richten met hun creaties.
Op 3 maart 2019 vond de oprichtingsvergadering plaats.
Na de vergaderingen op 10 en 31 juli 2019 werden de definitieve besluiten genomen en was
Ut Galerieke een feit.
Op 5 augustus 2019 vond de sleuteloverdracht plaats en werd een overeenkomst gesloten
met de eigenaresse van het pand.
De groep werd onderverdeeld in werkgroepen en op 31 augustus 2019 werd Ut Galerieke
geopend door oud-burgemeester de heer van Gerven.
Ut Galerieke is laagdrempelig en toont o.a. schilderijen, leerbewerking, weven, vilten, haaken breiwerk, wenskaarten, 2e kans artikelen.
De collectie wordt regelmatig gewisseld.
Gezien de positieve reacties in Horn en omgeving, kunnen we spreken van een succes.
In november 2019 is het pand verkocht aan Stichting Dichterbij. Met deze nieuwe eigenaar
zijn we overeengekomen, dat Ut Galerieke kan blijven tot een nader te bepalen datum.
Voor meer informatie over Ut Galerieke kunt u contact opnemen met
Tonny Hendriks: piet.en.tonnie@kpnmail.nl
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Inloopcafé
Elke woensdag is er een inloopcafé bij Hotel de Abdij van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen, jong en oud, is welkom. U ontmoet andere inwoners uit Horn in een gezellige en
ontspannen sfeer aan onze stamtafel.
Men moet en hoeft niets, we sluiten aan bij de behoefte waar op dat moment belangstelling
voor is.
Tegen een kleine vergoeding is er koffie, thee en soms wat lekkers.
De contactpersonen zijn Els Kuijpers en Piet Smeets.
0475-583131: contact@abdij.com

Samenwerking
Voor het Dorpsoverleg is samenwerking tussen de verenigingen van Horn een belangrijke
doelstelling. Ook in 2019 heeft overleg plaatsgevonden met alle verenigingen in Horn die zich richten
op ontmoeting.
Dorpsoverleg, de Seniorenvereniging Horn, de Zonnebloem, ZijActief, het Huiskamerproject
Daalakkerserf, Samen Tafelen en de Parochie st.Martinus zijn in 2016 gestart met een
samenwerkingsoverleg. Doel is en was om de activiteiten die de verschillende verenigingen
organiseren op het gebied van ontmoeting, meer op elkaar af te stemmen en toegankelijk te maken
voor een bredere doelgroep. Elk jaar wordt een nieuwe activiteitenfolder gemaakt en door de
betreffende verenigingen verspreid. In 2020 zal ook een nieuwe sociale kaart worden vervaardigd.
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Werkgroep Goede Doelen Horn
Dorpsoverleg participeert sedert 2015 in de werkgroep Goede Doelen.
Deze werkgroep is samengesteld uit de coördinatoren van een groot
aantal landelijke Goede Doelen. De werkgroep functioneert zelfstandig,
maar heeft geen juridische status.
De Stichting Dorpsoverleg is bij haar start met de werkgroep een
overeenkomst aangegaan om met name de financiële zaken goed te
regelen en daar waar nodig hand en spandiensten te verrichten.
In 2019 vond de Goede Doelenweek plaats van maandag 8 tot en met zaterdag 13 april.
Een afvaardiging van het bestuur van DOH participeert in de werkgroep en is aanwezig tijdens de
teldag na afloop van de Goede Doelenweek in april.
De totale opbrengst in 2019 was € 11.050,05. De penningmeester van Dorpsoverleg heeft
gezorgd voor storting naar de verschillende landelijke fondsen.
Aangesloten Goede Doelen
-

Alzheimer Nederland
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Hersenstichting Nederland
Kinderhulp
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Nationaal Epilepsie Fonds
Nederlandse Brandwonden Stichting
Nederlandse Hartstichting
Nierstichting
Prinses Beatrix Spierfonds
Reumafonds
Vastenactie

Dorpsoverleg Leudal
De gemeente Leudal bestaat uit 16 kernen. Om te zorgen voor een goed contact tussen
gemeente en inwoners zijn er sinds de vorming van de gemeente Leudal in 2007 in elke
dorpskern dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. Belangrijkste taak van een
dorpsraad is om richting gemeente aan te geven wat de inwoners belangrijk vinden voor de
leefbaarheid van hun dorp.
Omgekeerd kan de gemeente aan de dorpsraad advies vragen over belangrijke onderwerpen
voor de inwoners en het ondersteunen van initiatieven van inwoners. Daarom wordt er
steeds vaker van “dorpsoverleg” gesproken.
Zie voor contactlijst dorpsraden: http://www.leudal.nl/vereniging-ofinstelling/contactgegevens-dorpsraden 43105/
In 2019 hebben er geen overleggen van de gezamenlijke Dorpsraden plaatsgevonden.
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PR en Communicatie
Communicatie met de burgers is voor het Dorpsoverleg van essentieel belang.
Door het verdwijnen van ‘t Blaedje en Via Leudal, zal de berichtgeving plaatsvinden via
haor.nl Ook kunt u ons volgen op Facebook: https://www.facebook.com/dorpsoverleghorn/
Dorpsoverleg Horn heeft ervoor gekozen om geen eigen website aan te maken.
De website van haor.nl biedt ons voldoende gelegenheid om informatie en aankondigingen
te vermelden.

Financiële verantwoording
Inkomsten
Saldo 01-01-2019
Subsidie
Subsidie Kerstboom
Subsidie Ut Galerieke
Deelnemers Ut Galerieke
Opbrengst Goede Doelen
Diversen

Totaal

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€

4.043,63
1.500,00
125,00
500,00
672,00
10.967,00
13,50

€

Saldo 31-12-2019
17.821,13 Totaal

Bankkosten
Kerstboom
Vergaderkosten
Kosten Ut Galerieke
Uitkering Goede Doelen
Herstel Kasteelpark

Saldo Dorpsoverleg Horn
Saldo Goede Doelen

Gegevens Stichting Dorpsoverleg Horn
Contactadres: Graaf Jacobstraat 16, 6085 CW Horn
Mailadres: dorpsoverleghorn@gmail.com
Info: www.haor.nl(http:/www.haor.nl)
Fiscaalnummer: 855195289
KvK nummer: 63343339
Bankrekening: NL48RBRB09199245471

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,19
125,00
351,55
1.229,98
11.050,05
80,00
12.936,77
4.884,36
17.821,13

€
€
€

4.337,08
547,28
4.884,36

