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NIEUWSBRIEF Nummer 14 -     

          4 oktober 2019 
 
Hoog tijd om de 3de nieuwsbrief van dit jaar weer tot jullie te laten komen. In juli en augustus was het 
natuurlijk minder druk, maar in september zijn we goed uit de startblokken gekomenen in ons 
gemeenschapshuis. Vorig jaar rond deze tijd waren we bezig met de voorbereidingen voor de officiële 
opening, velen van jullie zullen zich dat weekend nog herinneren als de dag van gisteren. 
 
Gebruikersoverleg & financiën 
Onlangs is het financiële jaarverslag over 2018 op hoofdlijnen besproken in het gebruikersoverleg. We 
kijken terug op een gezonde exploitatie, die ook tot op heden en naar verwachting ook over heel 2019 
een prima resultaat zal opleveren. Hierdoor is het mogelijk om een aantal investeringen die we al 
bespraken in dit gebruikersoverleg naar voren te schuiven. Maar ook zijn we, dankzij de inkomsten en 
kostenbeheersing, in staat de vele vrijwilligersuren voor hun organisatie terug te laten vloeien in hun 
verenigingskas. Dat stimuleert en is ook een prima instrument om de betrokkenheid hoog te houden.  
Meer en meer zullen we in dit gebruikersoverleg het gedeelde eigenaarschap, zie vorige nieuwbrief, 
implementeren.  
Daarnaast zullen we vanaf 2020 strakker toezien op de afspraken die we met vaste gebruikers hebben 
gemaakt over de lage tarifering voor de huur van ruimtes, omdat die gekoppeld is aan het leveren van 
vrijwilligers voor bepaalde werkzaamheden. 
 
Verklaring omtrent Gedrag 
Zoals de meesten van jullie weten zijn er in ons Gemeenschapshuis ook organisaties actief voor 
burgers met beperking, kwetsbare groepen die ook in aanraking komen met onze vrijwilligers. Vanuit 
onze zorgplicht vinden we het noodzakelijk om de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te introduceren 
voor onze vrijwilligers. De voorbereidingen worden daarvoor getroffen en zodra we alles op orde 
hebben, zullen we dit traject, waarschijnlijk nog dit jaar, starten. De VOG is onmiskenbaar ook een 
kwaliteit-stempel voor onze stichting, die we graag aantoonbaar maken naar onze gebruikers. 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Op 21 september vond ook weer de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats. Er waren naar schatting 
80 deelnemers die genoten van een drankje en een prima buffet van Gommianz. Het is belangrijk om 
deze bijeenkomst in ere te houden en wij zullen ook rond Kerst nog een extra activiteit organiseren 
voor de vrijwilligers die actief zijn.  
 
Leerhuis & integratie 
Al eerder hebben we jullie geinformeerd over het Leerhuis van de gemeente, ook op omroep P&M 
was daar een rapportage over. De statushouders, die meegedaan hebben in dit traject, hebben rond de 
zomer ook kennisgemaakt met de verenigingen in ons gemeenschaphuis. Zo werd er gebiljart, jeu de 
boules en koersbal gespeeld en gedart met KBO leden. Een mooie combinatie van verschillende 
culturen en achtegronden die goed bevallen is, vooral ook omdat de cursisten (statushouders) zich 
veilig voelen onder ons dak en de verbinding heel natuurlijk werd gemaakt, chapeau!  
De cursisten zijn met name bezig geweest met het leren van de Nederlandse taal. We onderzoeken of 
zij ook stage kunnen lopen bij ons om zo de integratie in onze samenleving te vergemakkelijken. Dat 
kan door werkzaamheden in de horeca, tuin of ander onderhoud. Zodra we daar meer over weten 
zullen we dit zeker als nieuwsbericht op onze website plaatsen. Heb je trouwens nieuws te melden 
waarvan je denkt dat is goeie PR voor ons, laat het dan weten! 
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Horeca 
Er is naar aanleiding van de evaluatie en sessies over gastvrijheid een ‘ABC handboek 
horecavrijwilligers’ opgesteld. Sommige vrijwilligers zijn niet al te vaak actief en doen dan minder 
ervaring op of weten niet waar iets staat of ligt. Met dit handboek hopen we dienstverlening nog 
verder te verbeteren en het voor vrijwiligers gemakkelijker te maken om een bardienst of anderszins  
op te pakken. Tijdens zo’n horeca-dienst is er ook wel eens tijd om even te biljarten, hetgeen alweer 
tot twee nieuwe leden heeft geleid bij de KBO, sjiek toch. 
 
Daarnaast zijn we nog bezig om ook het vrijwilligersbeleid te formaliseren. Dit beleidstuk is zo goed 
als klaar en wordt dit jaar nog in het bestuur besproken. 
 
Schilderijen 
De expositie van Peter Weerts is ook opgevallen bij ons. Er zijn een aantal schilderijen die zo goed 
passen in ons interieur dat deze een permanente plek krijgen bij ons, uiteraard voor een zachte prijs 
met dank aan Peter Weerts! 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan het pand gaat natuurlijk ook ‘gewoon’ door. Je zou het bijna vergeten wat er 
allemaal verzet is en wordt. Er zijn airco’s op de bovenverdieping geplaatst, de tuin is verder beplant 
waar we volgende jaar nog een insektenhotel in plaatsen en er zijn extra koelingen geplaatst. Ook aan 
de achterzijde is het houtwerk opnieuw geschilderd door een aantal vrijwilligers. Jaja, wie zei er ooit 
eens ‘det geit in Kepel neet lukken’. 
 
AED 
De AED hangt in een afgesloten kast, aan de buitenkant bij de invalidenparkeerplaats onder het 
afdakje. BHV-ers zijn geinstrueerd en de AED is aangemeld bij hartslag.nu  Hopelijk hebben we het 
ding nooit nodig. Nogmaals dank aan Kiwanis Peel en Maas, de gemeente Peel en Maas en JTI voor 
jullie financiele bijdragen. 
 
Bijeenkomst alle gemeenschapshuizen  
In september kwamen alle vertegenwoordigers van de gemeenschapshuizen in Peel en Maas weer bij 
elkaar. Deze tweejaarlijkse bijeenkomsten hebben vooral als doel om kennis te delen en waar mogelijk 
voordelen te behalen door op grotere schaal bijvoorbeeld energie of verzekeringen af te nemen bij 
derden. Dit jaar waren we te gast in het Hoës van Bree. Ook de gemeente zelf is dan vertegenwoordigd 
en biedt kennis en ondersteuning aan om daar ons gezamenlijk voordeel mee te behalen. In maart gaan 
we naar Baarlo voor een volgende bijeenkomst 
 
 
Info en vragen 
Kijk voor actuele informatie en andere ontwikkelingen ook op; 
 
www.gemeenschapshuisinkepel.nl en de Facebookpagina van Gemeenschapshuis In Kepèl.  
 
Mail:  info@gemeenschapshuisinkepel.nl.  
 
Heb je vragen en/of opmerkingen laat het ons dan weten, samen weten we meer! 
 
Namens het bestuur, 
Paul Jacobs, secretaris 
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