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    1 juli 2020 

 

Jaarverslag Coöperatie Meer Riethoven 2019-2020 
 

Riethoven, voor elkaar!  

we zorgen voor elkaar & we hebben het goed voor elkaar! 

(Samen dragen we zorg voor een leefbaar Riethoven, het dorp waar we trots op zijn) 

 

Inleiding: 
Dit is het eerste jaarverslag van de Coöperatie Meer Riethoven, formele naam; Coöperatie Riethoven 

U.A. Dit jaarverslag beslaat de periode vanaf de oprichting in Maart 2019 tot 31-12-2019. Vanwege  

het uitstel van de Algemene Leden Vergadering door de coronacrises wordt in dit verslag v.w.b. de 

uitgevoerde en geplande activiteiten verslag gedaan tot 1 juni 2020. 

In dit verslag vindt u op diverse plekken verwijzingen naar de Website van Meer Riethoven waar ook 

de webpagina’s van de Coöperatie terug te vinden zijn met een beschrijving van de activiteiten en 

openbare stukken. 

Oprichting 
 

De Coöperatie Riethoven U.A. (werknaam; Coöperatie Meer 

Riethoven) is formeel op 22 maart 2019 opgericht. De 

Coöperatie is voortgevloeid uit de werkgroep Zorg in eigen 

Dorp (ZieD) van de Kernraad en ontstaan vanuit de behoefte 

om de inwoners en leden democratisch te betrekken bij de 

coöperatie en haar activiteiten. Daarnaast bestond de 

praktische noodzaak om een “eigen” juridische organisatie 

te vormen. 

 

Missie en visie  
Meer Riethoven verbindt en activeert Riethovenaren, met als doel het behouden en versterken van 

een prettig woon-, werk- en leefklimaat voor alle Riethovenaren zodat zij hun eigen toekomst  

vormgeven. 
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Wat willen we bereiken: Een dorp om trots op te zijn, waar we elkaar kennen en krachten bundelen 

om samen actief zorg te dragen voor uitstekende voorzieningen voor jong en oud, van iedereen voor 

iedereen, nu en de toekomst. 

Statuten 
De statuten zijn op 22 maart 2019 vastgelegd in een akte bij de notaris in Arnhem. De coöperatie is 

ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 74346342 

Coöperatie Reglement 
De uitwerking van een aantal statutaire zaken en de huishoudelijke zaken zijn opgenomen in een 

concept Coöperatie reglement dat nog door de algemene ledenvergadering moet worden 

goedgekeurd.  

AVG 
Omdat de Coöperatie met persoonsgegevens werkt en dat zorgvuldig wil doen is een concept Privacy 

Verklaring (d.d. 28-10-2019) opgesteld. Daarmee voldoen we ook aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring moet nog door de Algemene Ledenvergadering 

worden goedgekeurd.  

De statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het Coöperatie reglement en de 

privacyverklaring zijn te vinden; https://www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/cooperatie-

riethoven/#bestuurszaken 

Bestuur 
De Coöperatie is opgericht door de bestuursleden Hans van den Dungen en Jack Spanbroek. Het 

bestuur is aangevuld door geworven bestuursleden en bestaat momenteel uit 9 leden, nl  

• Hans van den Dungen 

• Jack Spanbroek 

• Gisella Groenewoud (tot 1 juli 2020 vanwege verhuizing naar elders) 

• Karin Veron 

• Kees Lepelaars 

• Tineke Wouters 

• Simone van Grotel 

• Marco Mels  

Rooster van aftreden 
Een concept rooster van aftreden is opgesteld, Het moet nog door de Algemene Ledenvergadering 

worden goedgekeurd.  

Leden (ambassadeurs) 
De Coöperatie Meer Riethoven is een vereniging met leden die ook ambassadeur zijn. Als 

ambassadeur kun je meepraten, mee beslissen en meedoen. Je kunt daarnaast ook als vrijwilliger aan 

activiteiten meedoen. Samen met onze andere ambassadeurs kunnen we de gezamenlijke behoeftes 

helder krijgen en actie ondernemen. Hoe meer ambassadeurs de coöperatie heeft, hoe meer invloed 

deze heeft bij derden, zoals overheden, gemeente en organisaties. We hebben onze ambassadeurs  

geworven via; 

https://www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/cooperatie-riethoven/#bestuurszaken
https://www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/cooperatie-riethoven/#bestuurszaken
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• Flyers 

• Kioskbrunch 2019 

• Openingsevent op 30 november 2019 in de Rietstek 

• Deelnemers aan de activiteiten 

 

En we kregen heel veel spontane aanmeldingen 

 

Daarmee is een goede start gemaakt. Op dit moment (peildatum 1 juli 2020) heeft de Coöperatie 208 

ambassadeurs/leden verdeeld over 95 gezinnen en 20 individuele leden. 

Vrijwilligers 
Om onze missie en doelen te kunnen bereiken zijn de initiatieven en medewerking van vrijwilligers 

onontbeerlijk. Op dit moment zijn er maar liefst 148 vrijwilligers die de activiteiten van de coöperatie 

vorm en inhoud geven. Daar zijn we enorm dankbaar voor en erg trots op 

Website Meer Riethoven 
De Coöperatie heeft in samenwerking met de KBO, De Hofstek, Rietstek en Kernraad de nieuwe 

dorpswebsite Meer Riethoven ontwikkeld en opgestart. De website “Meer Riethoven” is een 

dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de 

inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden die meer willen weten 

over Riethoven: diensten, voorzieningen, bedrijven, evenementen en veel meer. 

 

Nieuwsgierig ? https://www.meerriethoven.nl/  

https://www.meerriethoven.nl/
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Thema’s 
Hoe laten we de toekomst visie, werkelijkheid worden? 

Samen met onze ambassadeurs verbinden en activeren we Riethovenaren op 4 thema’s die van 

belang zijn voor een levendig en zelfregelend dorp in de toekomst. Binnen elk thema werken we 

samen, ontwikkelen we initiatieven, benutten we optimaal kwaliteiten en talenten uit ons dorp en 

dragen zorg voor elkaar.  

• Opgroeien (school, sport, hobby) 

• Leven en samenwonen (voorzieningen en aanbod passende woningen voor jong en oud) 

• Ouder worden(aanbod voorzieningen voor oudere en kwetsbare inwoners) 

• Ondernemen en werken (think and buy local, dorpspotentieel benutten) 

Thema:  Opgroeien  
Met het thema Opgroeien richten we ons op de opgroeiende jeugd en hun ouders. 

De weg van opgroeien tot aan het volwassen worden is niet alleen een zorg van elke ouder. Daar zijn 

ook gemeenschappelijke aandacht en passende voorzieningen in Riethoven voor nodig, zoals het 

kinderdagverblijf en de basisschool. Goede voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor 

opgroeiende jeugd spelen ook een zeer belangrijke rol in de afweging van jongeren en jonge ouders 

om in Riethoven te blijven wonen of zich als nieuwkomer (of terugkomer) te vestigen.    

Gemeenschapshuis De Rietstek, zie elders in dit verslag, speelt daarin een zeer belangrijke rol; er 

worden jaarlijks vele activiteiten uitgevoerd. 

Naast deze mooie bestaande activiteiten onderzoeken we de behoeften van de Riethovense ouders 

en jeugd en ontwikkelen we nieuwe initiatieven en activiteiten die leiden tot een aanbod voor 

peuters, kleuters, schoolgaande jeugd en jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid.  

We zien onszelf vooral als “verbinders”. Zo hebben we samen met de basisschool, de Bende van 

Riethoven en (jonge) ondernemers voor de schoolverlaters, en middelbare scholieren die geslaagd 

zijn voor hun examens ,ondanks beperkende coronamaatregelen, toch een mooie afsluiting van deze 

periode mogelijk kunnen maken . Daarbij is de Rietstek ook nauw betrokken. 

Ook aan ouders /opvoeders besteden we aandacht. In oktober 2020 organiseren we een bijeenkomst 

rondom het thema “het puberbrein”. Aansluitend bij de behoefte zullen we vaker dit soort avonden 

organiseren. 

We werken samen met de basisschool en investeren in het behoud van de basisschool en 

kinderopvang en de verdere ontwikkeling tot een moderne gemeenschapsvoorziening. Een 

randvoorwaarde voor een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp. 

https://www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/ 

 

Thema:  Wonen en Samenleven 
Met dit thema richt de Coöperatie Meer Riethoven zich op huisvesting, maatschappelijke en 

gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingen voor alle inwoners. Jong, oud en met een beperking. 

We stimuleren en organiseren “ontmoeting” tussen jong en oud. Samen leven, samen wonen, 

recreëren en voor elkaar zorgen zijn voor alle inwoners en voor een levendig dorp belangrijk. We 

organiseren goede maatschappelijke voorzieningen en toekomstbestendige 

gemeenschapsvoorzieningen zoals; 

https://www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/
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Achter de Sleutel:     School moestuin 

    

 

Duofiets:      MusicBakery Riethoven 

        

 

Meer lezen: https://www.meerriethoven.nl/thema/wonen-en-samenleven/ 

 

Thema: Ouder worden 
Met dit thema richt de Coöperatie Meer Riethoven zich op de oudere inwoners. De Coöperatie Meer 

Riethoven wil eraan bijdragen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Riethoven kunnen blijven 

wonen en daarvoor ook een beroep kunnen doen op de zorg en hulp die daarvoor nodig zijn. 

Advisering woningaanpassing 

We ondersteunen inwoners die, gelet op hun persoonlijke situatie, geïnformeerd en/of geadviseerd 

willen worden over de keuzes die zij op korte of langere termijn zouden kunnen maken op het gebied 

van toekomstbestendig wonen.  

Achter de Sleutel 

Het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) biedt de gewenste 

mogelijkheden voor het bouwen van seniorenwoningen en dat wordt samen met ons ontwikkeld.  

Bezoekgroep 

We faciliteren de Bezoekgroep Riethoven-Walik.  Zij gaan op bezoek bij zieke, hulpbehoevende of 

eenzame dorpsgenoten. De bezoeken kunnen bestaan uit “even buurten met een kop koffie”, het 

maken van een kleine wandeling of samen een bezoek brengen aan andere mensen. 

https://www.meerriethoven.nl/thema/wonen-en-samenleven/
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Dagbesteding 

Vanaf maart 2017 is er op dinsdag en donderdag van 10-16 uur 

dagbesteding in de Rietstek. Het doel van dagbesteding is om deelnemers 

uit te dagen om, ieder op eigen wijze, actief te blijven in het zelfstandig 

wonen in het dorp.  

Volgen via facebook: https://www.facebook.com/dagbesteding.riethoven 

 

 

Kleinschalige woonvoorziening MET zorg 

Steeds meer dorpen en wijken realiseren in hun eigen gemeenschap een kleinschalige 

woonvoorziening met zorg. De Coöperatie Meer Riethoven gaat dat voor Riethoven onderzoeken en 

indien mogelijk samen met de leden realiseren. 

Digitale veerkracht- ICT helpdesk 

Nu de digitale wereld steeds belangrijker wordt organiseert de KBO in samenwerking met de 

Coöperatie een helpdesk waar eenieder terecht kan met vragen over hoe zelf aan de slag te gaan 

met de online-mogelijkheden. 

Meer lezen over deze onderwerpen: https://www.meerriethoven.nl/thema/ouder-

worden/#thema:ouderworden 

Thema: Werken en ondernemen 
Samenwerking met en van het (lokale) bedrijfsleven en het bevorderen van het ondernemers- en 

werkklimaat staan hoog op onze agenda. Hierbij proberen we de diversiteit aan 

(ondernemers)initiatieven ook te koppelen aan het algemene dorpsbelang, waardoor ondernemers 

zich (nog) meer betrokken zullen voelen bij hun leefomgeving én andersom. 

Wat willen en doen we: 

• Lokale bedrijvigheid stimuleren 

• Dorpspotentieel beter benutten; 

• Gedachtengoed: “think local, buy local” stimuleren; 

• Een verbeterd ondernemers- & werkklimaat in Riethoven; 

 

• Informatief overzicht van in Riethoven gevestigde bedrijven en in Riethoven woonachtige 

ondernemers op de website van Meer Riethoven;  

• LinkedIn-Groep Ondernemend Riethoven; Zakelijk social media platform van en voor 

(Riethovense) professionals en ambassadeurs verder uitbreiden en onderhouden; 

https://www.linkedin.com/groups/13748124/ 

• Constructief contact met de OVR (Ondernemers Verenging Riethoven). Mogelijke 

samenwerkingen en ondersteuning verder bekijken; 

• Ondernemersinitiatieven, gekoppeld aan het algemene dorpsbelang, ondersteunen en 

verder (helpen) initiëren;  

Meer lezen:  https://www.meerriethoven.nl/thema/werken-en-ondernemen/ 

 

https://www.facebook.com/dagbesteding.riethoven
https://www.meerriethoven.nl/thema/ouder-worden/#thema:ouderworden
https://www.meerriethoven.nl/thema/ouder-worden/#thema:ouderworden
https://www.linkedin.com/groups/13748124/
https://www.meerriethoven.nl/thema/werken-en-ondernemen/
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De Rietstek 
De Coöperatie bestuurt vanaf 2019 ook De Rietstek.  

De Rietstek speelt als gemeenschapshuis en 

“Huis van de Coöperatie” een belangrijke rol 

door het organiseren, faciliteren en 

ondersteunen van een aantal activiteiten. 

 

• Hobbyclub: Op woensdagmiddag vanaf de herfstvakantie tot 1 april timmert, knutselt, 

plakt en knipt de Riethovense basisschooljeugd erop los bij de hobbymiddag. 

• Vakantiewerk:  Iedere eerste week van de zomervakantie wordt de jeugdvakantieweek 

georganiseerd. Een week vol leuke activiteiten voor de basisschooljeugd. Deze groep 

organiseert ook de wandel 4 daagse en ondanks dat deze bedoeld is voor heel Riethoven is 

het vooral de jeugd die deelneemt. 

• Techniekclub op eigen risico;  Op vrijdagavond is er een techniekclub voor kinderen vanaf 

10 jaar. 

• De bende van Riethoven; De Rietstek faciliteert de activiteiten van de Bende van Riethoven. 

https://www.facebook.com/debendevan.riethoven 

• Jeugdcarnaval:  Met carnaval wordt De Rietstek omgetoverd tot Residentie van Jeugdraad 

de Bremspoerskes. Zie https://www.facebook.com/jeugdraaddebremspoerskes.riethoven  

• De houwmouw. De Rietstek faciliteert het maandelijkse verschijnende dorpsbulletin dat bij 

alle inwoners aan huis wordt bezorgd en ook digitaal beschikbaar is via de dorpswebsite. 

https://www.meerriethoven.nl/houwmouw/ 

De dorpsondersteuner 
Een duurzaam, gemakkelijk toegankelijk en goed functionerend sociaal netwerk is een voorwaarde 

voor de leefbaarheid van het dorp.   

Vanaf  2020  “valt” de dorpsondersteuner Janny Stevens onder de 

activiteiten van de Coöperatie.  

De Dorpsondersteuner legt de verbindingen tussen de organisaties en 

de verenigingen, die samen dit netwerk vormen. In voorkomende 

gevallen brengt zij verenigingen in contact met inwoners, die dan wel 

aan activiteiten kunnen deelnemen of als vrijwilliger kunnen bijdragen.   

Voor de inwoners van Riethoven is het functioneren als intermediair 

tussen vraag van inwoners om hulp of zorg en aanbieders daarvan bij 

elkaar te brengen. Daarbij hoort vaak ook het formuleren van de hulp- 

of zorgvraag van de inwoner  

 

Contact: dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/debendevan.riethoven
https://www.facebook.com/jeugdraaddebremspoerskes.riethoven
https://www.meerriethoven.nl/houwmouw/
mailto:dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com
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Financieel 
 

 

 

ACTIEF PASSIEF

Vaste activa Kapitaal 660

materiële vaste activa

financiële vaste activa 0

0 Reserveringen

Oprichting Coöperatie 6.000

MeerRiethoven.nl 805 5.600

Vitaal Riethoven 1898 1.898

Kleinschalige woonvorm 738 738

Digitale veerkracht 1446 1.446

lidmaatschap 2020 40 25

Vlottende activa moestuin 808

voorraden 5.735 15.707

vorderingen en overlopende activa 470

vooruitbetaalde kosten 1.482 Kortlopende schulden 6.775

liquide middelen 12.700 14.225

13.170 15.707

13.170 15.707 13.170 15.707

€ € € €

1-7-2019

Balans per 31 december 2019

31-12-2019 1-7-2019 31-12-2019

Exploitatieresultaat 2019

Kosten Opbrengsten

Opbrengsten

Lidmaatschapsgelden

Donaties/subsidies:

tbv Oprichting Coöperatie 6000

tbv MeerRiethoven.nl 5600

tbv Dagbesteding 12994

tbv Moestuin 1000

Totaal Opbrengsten 0,00 25.594,00

Resultaat activiteiten

Opgroeien

Totaal Opgroeien

Wonen & Samenleven

Kosten dorpsmoestuin 192

Reservering dorpsmoestuin 808

Totaal  Wonen & Samenleven 1000 0

Ouder worden

Kosten Dagbesteding 15048

Eigen bijdrage Dagbesteding 2.054

Totaal Ouder worden 15048 2054

Werken

Totaal Werken

Overige Kosten

Kosten Oprichting Coöperatie 4908

Kosten MeerRiethoven.nl 4795

Reservering MeerRiethoven.nl 805

Algemene kosten 432

Kosten rek crt bank

Totaal Overige Kosten

10.940,00 0,00

Subtotaal 26.988,00 27.648,00

Saldo Winst 660,00

27.648,00 27.648,00

2019
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Er is in 2019 hard gewerkt aan de oprichting van de Coöperatie Meer Riethoven en de Website Meer 

Riethoven. Uiteindelijk zijn beiden gepresenteerd op het zeer geslaagde Openingsevent op 30 

november. Beide projecten zijn gefinancierd door de deelnemers aan het Samenwerkingsoverleg, 

een verkregen subsidie door Gemeente Bergeijk en sponsoring door Rabobank de Kempen en 

Heidemij. 

In dit eerste gebroken boekjaar zijn daarnaast de lopende activiteiten en middelen van ZIED 

ingebracht. Ook is gestart met een nieuwe activiteit voor Riethoven, de dorpsmoestuin. De leden 

contributie van de ambassadeurs is nog niet geïnd. Dat gaat in 2020 voor de eerste keer gebeuren 

door automatische incasso waarvoor alle leden toestemming hebben gegeven.  


