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Vieringen in 2021 
 

 

Zondag 31 oktober 10.30 uur Allerzielen/allerheiligen viering 

Zondag 26 december 10.30 uur 2e kerstdag vierling 
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        2021  

 

 

 

 
  Land  
  van  
  Cuijk 

 
Cafe Brein is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en 
professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval,  

hersentumor of reanimatie. 
 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een 
gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, 

herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft  
uit te leggen wat er aan de hand is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt zich opgeven t/m 8 okt. 2021, door u aan te melden via deze link:   

https://biblioplus.nl/agenda 
 

 
   www.noordoostbrabant.breinlijn.nl 
 
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen: 

                                                                                  

Cafe Brein Land van Cuijk. 

 
Op 11 okt. Organiseert de werkgroep van cafe Brein weer een 
nieuwe (fysieke) bijeenkomst.  
Deze avond staat in het teken van sport en spelactiviteiten voor 
mensen met een NAH. De organisatie Koprol zal aanwezig zijn 
om uitleg hierover te geven. Naast de begeleider van Koprol zal 
ook een ervaringsdeskundige met NAH haar kijk geven over het 
sporten binnen Koprol en wat dit met haar doet? 
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op een nieuwe locatie nl.  
De bibliotheek in Boxmeer (De Raetsingel 1 5831KC Boxmeer)  

Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer)  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Als mantelzorger toe aan een adempauze? 

wo 01-09-2021 

Als mantelzorger toe aan een adempauze?         

  

  

Centrum  Mantelzorg Land van Cuijk organiseert in samenwerking met het Dominicanenklooster Huissen een 

fantastisch inspiratieweekend van 22-24 oktober 2021 voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk. In 2020 

moesten we dit weekend i.v.m. corona helaas annuleren en we hopen van harte dat het dit jaar wel door kan 

gaan. 

  

Door regelmatig toch een adempauze te hebben, is het mogelijk om de zorg (langer) vol te kunnen houden. 

Ervaringsdeskundige begeleiders en een gastvrouw van het klooster bieden een gevarieerd programma aan met 

ruimte voor twee verschillende workshops. Een workshop met ‘dans en beweging’ de ander is een workshop 

‘werken met klankschalen’. Als mantelzorger is het fijn om af en toe uit de dagelijkse zorg voor een naaste te 

stappen en tijd voor jezelf te nemen. Even te ontlasten, de verantwoordelijkheid los te laten en weer op te 

laden. Het dagelijkse patroon wordt doorbroken, het is fijn om op adem te komen. Daar helpt een weekendje 

weg heel goed bij. 

Het betreft een weekend inclusief maaltijden, activiteiten en het verblijf. 

Voor het weekend wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,- exclusief reiskosten. 

 

Het klooster ligt in nationaal landschap De Gelderse Poort. Ze heeft een prachtige en ruime tuin, omringd door 

een kloostermuur. In de kloosterkeuken worden dagelijks verse, smakelijke vegetarische maaltijden 

ambachtelijk voor de gasten en voor de bewoners van het klooster bereid. 

Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster. Er kunnen 

achttien personen deelnemen en er zijn nog een paar plaatsen vrij. 

We houden rekening met de dan geldende richtlijnen rondom corona. Na inschrijving wordt er contact 

opgenomen voor een intakegesprek. Als je diegene voor wie je zorgt niet alleen achter kunt laten, dan zoeken 

we naar mogelijkheden die het beste aansluiten bij jullie situatie. De Parel in Sint Anthonis, een logeerhuis voor 

zorgvragers uit het Land van Cuijk, zal dit weekend speciaal open zijn om mensen op te vangen. 

 

Voor meer informatie en aanmelding (tot 15 september), kun je terecht bij Centrum Mantelzorg  Land van 

Cuijk. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mantelzorg@sociom.nl . 

 
 

Dorpsraadvergadering 6 september 2021 

ma 06-09-2021 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 6 september 2021 

  

Locatie: Café KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

  

1) Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

  

2) Werkgroepen 

Sportveld 

Het gras op sportveld ligt er op dit moment mooi bij. Bedoeling is om een stuk te verharden met grastegels 

voor parkeren en ook om de toegangsweg te verharden 

  

Wonen 

Er zijn gesprekken lopende met enkele particuliere partijen en de gemeente om tot een nieuwbouwproject te 

komen. Het is de bedoeling dat de plannen hiervoor voor het einde van het jaar concreter wordt 

http://www.vortum-mullem.info/
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Knillus 

We zijn in afwachting van de persconferentie m.b.t. de coronamaatregelen van komende week wat de 

mogelijkheden worden richting einde van de maand 

  

Kermis 

Als er na de persconferentie versoepelt kan worden gaat de kermis door in het weekend van 24, 25 en 26 

september: 

Algemeen: Aantal kleine attracties op het kerkplein (trampoline, suikerspin, boksbal, ballen gooien, 

schiettent,…… 

Vrijdag: Ravechurch 

Zaterdag: PubQuiz 

Zondag: Matinee met feestband de Fik Erin en welkom nieuwe inwoners 

  

Welkom 

Vanuit de commissie is er een welkomstpakketje gebracht bij Ron Lutters en Nicole Zegveld (St. 

Hubertusstraat) 

  

3) Mededelingen en ingekomen stukken 

              

Meerdere mededelingen vanuit Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant. O.a. de komst van een 

plattelandskabinet, kern met pit. 

12 oktober is er overleg met de dorpsraden Boxmeer Zuid (oude gemeente Vierlingsbeek). Agendapunt is o.a. 

de locatie voor velden met zonnepanelen. 

 

Zondag 17 oktober van !4.00 tot 17.00 uur staat het afscheid van Burgemeester van Soest gepland bij Knillus. 

Het programma wordt verder uitgewerkt 

 

Energiecafé wil graag een bijeenkomst organiseren in Knillus. Datum volgt nog. 

 

Bouwteams kernen CV heeft de volgende datums gevonden op 30 september en 11 november voor een eerste 

overleg. Dit bouwteam gaat voortborduren op het dorpsplan wat we in Vortum-Mullem al hebben. 

 

Foodtour is op  8 oktober in Vortum-Mullem van 17.30-19.30 uur. Bedoeling is om onder het genot van een 

hapje en drankje info in te winnen over de plannen/ideeën die leven binnen het dorp die dan weer input zijn 

voor het bouwteam kernen CV. 

 

De renovatie van de St. Cornelisstraat wordt opgeschoven naar 2023 omdat het waterschap de aanleg van een 

aantal zaken die het waterschap aangaan wil combineren met de renovatie van de straat. 

 

Op 18 september is er een world clean-up day. De bond van ouderen meldt zich hier voor aan.  

 

4) Rondvraag/bewoners aan het woord 

Toon Gerrits vraagt hoe ver we zijn met de nieuwe site. Het is de ambitie om deze voor het einde van het jaar 

in de lucht te hebben 

  

Verder nog de vraag van Toon wat er nu gaat gebeuren met de St. Jansbeek. Op dit moment zijn er plannen 

gemaakt maar is er nog niets concreet over hoe e.e.a. gemaakt gaat worden. 

  

5) Sluiting 
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Wij zijn op zoek naar jou! 

vr 10-09-2021 

Wij zijn op zoek naar jou! 

  

In de gemeente Boxmeer gaan we aan de slag met het opzetten van voorzorgcirkels. Cirkels die bestaan uit 

senioren die met elkaar verbonden zijn in hun buurt en elkaar helpen met praktische hulp of gezelschap zodat 

we langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

  

Vind jij het leuk om samen met ons senioren te informeren en inspireren? We zijn op zoek naar vrijwilligers die 

ondersteuning willen bieden bij het opzetten van deze voorzorgcirkels. Het organiseren van 

bewonersbijeenkomsten en begeleiden van deelnemers in de cirkels zijn o.a. taken waarbij jullie hulp hard 

nodig is! 

  

Daarbij vinden we het natuurlijk belangrijk dat je feeling hebt met de doelgroep senioren, of dat je wellicht zelf 

tot deze doelgroep behoort. Om je goed voor te bereiden organiseren wij een training en is er altijd een sociaal 

werker aanwezig voor de nodige begeleiding. 

 

Spreekt dit jou aan? Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt je aanmelden via Dette Koenders: 06-

10430039  of mail naar dettekoenders@sociom.nl. 

  

Over Sociom 

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en 

voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal werkers 

van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook 

www.sociom.nl. 

 
Themabijeenkomst ‘Autisme en ambulante begeleiding’ 

vr 10-09-2021 

Themabijeenkomst ‘Autisme en ambulante begeleiding’ 

  

Op woensdag 6 oktober 2021 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een 

themabijeenkomst in Oeffelt. 

  

Deze avond gaat over wat ambulante begeleiding is, hoe je het aan kan 

vragen en waar deze begeleiding zich op richt. 

 

Tijdens deze avond zal er een presentatie verzorgd worden vanuit de 

werkgroep autisme en een persoonlijke ervaring gedeeld worden vanuit 

een ervaringsdeskundige. Ook komt er een ambulant begeleider aan het woord. Tevens is er de mogelijkheid 

om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. 

  

De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met autisme en hun mantelzorgers. 

  

Datum:           Woensdag 6 oktober 2021 

Tijd:                19.30u tot 21.30u (zaal open 19.00u) 

Locatie:           De Kleppenburg, Europlein 4 5441 BK Oeffelt 

Kosten:           Deelname kost €2,-, incl. 1 consumptie 

  

Aanmelden vóór 29 september via een e- mail naar: samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw naam en het 

aantal personen waarmee u de bijeenkomst bezoekt. 

 

Wij verzoeken je om de dan geldende maatregelen in acht te nemen. Blijf thuis bij klachten, handen ontsmetten 

bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden. 

  

Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land van Cuijk tel. 0485-700500 / www.mantelzorglvc.nl 
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Parkinson informatiemiddag 

vr 10-09-2021 

Parkinson informatiemiddag 7 oktober 2021 

Thema: Muziek en brein! 

Plaats : De Witte Brug, St. Anthonisweg 63 Boxmeer 

Het doel van deze middag is dat mensen met de ziekte van Parkinson en andere betrokkenen elkaar kunnen 

ontmoeten in een informele sfeer. Hiernaast zal er een informatief programma zijn. 

 

 

Gastspreker: Leen Gelders van Poco à Poco (neurologische muziektherapie en nog veel meer) 

 

Zeg je muziek, dan zeg je: ritme, melodie, taal, beweging, geheugen, plezier en nog veel meer. 

U wordt tijdens deze middag geïnformeerd over de werking van muziek in het (aangetaste) brein. Informatie 

wordt gegeven over RGM (Ronnie Gardener Methode) en de Neurologische Muziek Therapie. 

Samen muziek maken, bewegen en ervaren wat muziek met u doet! 

 

14.00 -14.45 uur: algemene info werking muziek in het brein en muzikale interactieve lezing 

14.45-15.15 uur: Pauze. 

15.15-16.00 uur: RGM uitleg en workshop 

Deelname inclusief koffie en thee: € 5,00. Voor aanvang contant te voldoen bij de ingang van de zaal. 

Zaal: De Witte Brug. Parkeerplaats bij de zaal. 

  

U kunt zich vóór 1 oktober aanmelden bij: 

Barbara Kersjes via email: B.Kersjes@Pantein.nl 

Organisatie: Fleur Besier (Centrum Mantelzorg),  Karin Zwart (Synthese),  Barbara Kersjes en Els Poels 

(ParkinsonNet) 

 

 
Toneel-repetities eindelijk weer begonnen! 

di 14-09-2021 

Toneel-repetities eindelijk weer begonnen! 

 

Na bijna een jaar lang geen repetities en voorstellingen, agv de Corona pandemie, hebben wij op maandag 6 

september j.l. onze repetities weer opgestart in de hoop om op 29 en 30 april volgend jaar (2022) weer een 

fantastische voorstelling voor jullie in MFA Knillus neer te zetten. 

 

Onze voorstellingen zijn en blijven in MFA Knillus te Vortum-Mullem maar de repetities daarvoor zijn op de 

maandagavond van 19:30 t/m 21:45 uur in de Elsenhof in Sambeek. Uiteraard worden de geldende 

Coronamaatregen nageleefd tijdens de repetities. 

 

Wil jij ook graag toneelspelen of onze vereniging helpen als vrijwilliger? loop dan eens binnen tijdens onze 

repetities (zodra de Corona maatregelen het toelaten) of stuur een e-mail naar: vesttoneel@gmail.com 

 

Speelse groeten, 

 Namens alle leden van VEST. 
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Plekkers, doe je boodschappen bij Plus Verbeeten! 

wo 15-09-2021 

Spek de clubkas samen met PLUS Verbeeten. 

 

Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Tot en met zaterdag 13 november 

organiseert Plus Verbeeten een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen voor 

sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, 

hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze club. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren 

op plus.nl/sponsorpunten. Help onze club met de sponsorpunten van PLUS. 

 

PLUS Verbeeten stelt in totaal €20.000,00 beschikbaar voor alle deelnemende clubs. 

 

Ga voor meer informatie over de spaaractie naar www.plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS Verbeeten. 

 

Bedankt voor jullie steun! 

 

   

Spek de clubkas van Fanfare st Cornelius met PLUS Verbeeten 

za 18-09-2021 

 

Geeft een steuntje in de rug van Fanfare st Cornelius. Dit kunnen we na het afgelopen seizoen wel 

gebruiken. Plus Verbeeten organiseert PLUS Verbeeten van zondag 5 september t/m zaterdag 13 

november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond! Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. 

Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe 

meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze Fanfare st Cornelius. Vergeet daarbij niet de 

sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. Help onze club met de sponsorpunten van 

PLUS. 

  

PLUS Verbeeten stelt in totaal €20.000,00 beschikbaar voor alle deelnemende clubs. 

  

Ga voor meer informatie over de spaaractie naar plus.nl/club of vraag ernaar bij PLUS Verbeeten. 

 

Een muziekale dank voor al jullie steun! 

 
 

 

 
 

Kermis Bingo voor de ouderen in Vortum-Mullem! 

wo 15-09-2021 

 

https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/zoeken
https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club?fbclid=IwAR21mrT4Ta5dBPA6sRuSQJ1BrAkuhEceeaQGs9T3LB78GPmbzNEx6FwPKgA&fbclid=IwAR21mrT4Ta5dBPA6sRuSQJ1BrAkuhEceeaQGs9T3LB78GPmbzNEx6FwPKgA
http://plus.nl/sponserpunten
http://plus.nl/club
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KNILLUS&CORONA per 25.09 a.s. 

vr 17-09-2021 

 

Jl. dinsdag is er op de persconferentie 

aangegeven dat we per 25.09 a.s. weer veel 

mogen en dat de Coronamaatregelen grotendeels 

komen te vervallen. Die ruimte kan voorlopig 

alleen met gebruik van de Coronapas worden 

verkregen. Voor alle aktiviteiten in HORECA is dat 

voorlopig dus een maatregel die ook voor 

KNILLUS en haar bezoekers geldt.  

 

 

Als bestuur hebben wij het volgende besloten: 

1. KNILLUS neemt de regels zoals de overheid 

die uitvaardigt 1-op-1 over; 

2. Activiteiten die gebruikers organiseren 

worden door die gebruiker Corona-proof 

ingevuld. Daarbij hoort dus ook de check op de 

Coronapas van de bezoekers/deelnemers 

(komende weekend is het KERMIS - dan gaat 

e.e.a. dus ook daadwerkelijk gelden); 

3. Op het terras is het tonen van de Coronapas 

NIET nodig. 

Wij hopen en verwachten dat deze maatregel van 

korte duur zal zijn en dat er op enig moment 

geen maatregelen meer zullen gelden. Tot die tijd 

rekenen we op elkaars begrip en medewerking in 

deze. 

 

 

Namens MFA KNILLUS, 

Maarten Ebben 

 
Karel van Soest benoemd tot Ereburger van gemeente Boxmeer 

za 18-09-2021 

Karel van Soest benoemd tot Ereburger van gemeente Boxmeer 

  

Karel van Soest werd op 17 september tot Ereburger van de gemeente Boxmeer benoemd. Dit gebeurde tijdens 

een buitengewone raadsvergadering voor zijn afscheid als burgemeester van de gemeente. Het is de hoogste 

onderscheiding die de gemeenteraad aan een persoon kan toekennen. De raad spreekt met het ereburgerschap 

namens de gemeenschap dank en waardering uit voor bijzondere en opvallende prestaties van een inwoner. 

  

Zijn bestuurlijke loopbaan begon de heer Van Soest als wethouder en locoburgemeester van Waddinxveen en in 

1996 werd hij burgemeester van het Limburgse Heel. 

Op 21 mei 2003 werd hij verkozen tot burgemeester van de gemeente Boxmeer middels een raadplegend 

burgemeestersreferendum. Op 1 september 2003 startte hij zijn burgemeestersambt voor de gemeente 

Boxmeer. Daarmee was en is hij een van de weinige verkozen burgemeesters in Nederland. 

In september 2021 neemt de heer Van Soest afscheid als burgemeester van de gemeente Boxmeer. Hij is 

daarmee de laatste burgemeester van de gemeente Boxmeer en heeft dan het ambt 25 jaar bekleed. Op 1 

januari 2022 staat de gemeentelijke herindeling gepland zodat Boxmeer opgaat in de nieuwe gemeente Land 

van Cuijk. 

Tot die tijd blijft de heer Van Soest waarnemend burgemeester van de gemeente Boxmeer. Al met al is de heer 

Van Soest bij zijn afscheid achttien jaar burgemeester geweest van de gemeente Boxmeer. 
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Naast zijn burgemeesterschap heeft hij diverse, ambtgerelateerde nevenfuncties bekleed waaronder lid 

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, lid van het Platform Mooi Maasvallei, lid van het Dagelijks 

Bestuur Euregioraad Rijn-Waal, lid van het Stichtingsbestuur AgriFood Capital, lid van de bestuurlijke 

Regiegroep Noordoost Brabant, lid van het coördinatie-overleg Samenwerking Land van Cuijk. 

Ook buiten zijn burgemeestersambt bekleedt hij een aantal nevenfuncties waaronder beschermheer van een 

vijftal gilden uit onze gemeente, zijn betrokkenheid bij het Brabants Monumentenfonds en zijn alom geprezen 

inzet voor Energy4All, dat zich inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte. 

Ook is hij beschermheer van Harmonie en Tamboerkorps Semper Unitas Sambeek. Daarnaast is hij sinds 2013 

voorzitter van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden, kring Land van Cuijk. 

  

De heer Van Soest heeft zich in de gemeente Boxmeer geprofileerd als verbinder. Hij karakteriseert zich als een 

toegankelijk persoon voor alle inwoners van Boxmeer en daarbuiten. Hij gaat graag de dialoog aan en heeft 

voor eenieder een luisterend oor. Hij wil alle belangen van zijn inwoners behartigen, ook al zijn die wel eens 

tegenstrijdig aan elkaar. Goede uitleg en argumentatie van de genomen besluiten staan dan aan de basis van 

begrip en daardoor respectvol omgaan met elkaar.  

  

Na achttien jaar burgemeester is de heer Van Soest vergroeid met de samenleving. Een samenleving die per 1 

januari 2022 zal opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hij stond mede aan de basis van het proces 

om te komen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

  

Het Ereburgerschap is een keer eerder toegekend. In 2008 werd de in 2015 overleden Dien Cornelissen tot 

Ereburger van de gemeente Boxmeer benoemd. 

 
 

Informatiebijeenkomst over prettig langer thuis wonen 

za 18-09-2021 

(Pré-)mantelzorgwoningen 

Informatiebijeenkomst over prettig langer thuis wonen 

[Veilig traplopen ook als je ouder wordt?] We blijven steeds langer thuis wonen. Velen willen dit zelf ook, maar 

het is ook steeds vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert namelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen 

weten wat hun opties zijn. En nog belangrijker; hoe ze zaken goed kunnen regelen. Bijvoorbeeld door te zorgen 

voor een woning waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Of door gebruik te maken van een (pré-

)mantelzorgwoning, waardoor er voor hen gezorgd kan worden. Om inwoners bij te praten over dit onderwerp, 

is er een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 19 oktober. Deze bijeenkomst is fysiek en online bij 

te wonen, alle inwoners van het Land van Cuijk zijn welkom. 

Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en inwoners staan deze avond klaar om informatie, tips en 

inspirerende praktijkvoorbeelden te delen. Zo kennen bezoekers na deze avond alle mogelijkheden en regels 

rondom (pré-)mantelzorgwoningen. Voor zichzelf, óf voor hun ouders. Zij ontvangen ook nog een handige en 

leuke goodiebag. De bijeenkomst is niet alleen fysiek, maar ook online te volgen of later terug te kijken. 

Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl. 

Je kunt je aanmelden tot 15 oktober.   

Datum: dinsdag 19 oktober 

Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Stadschouwburg Cuijk + online te volgen 
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Computercursus 

za 18-09-2021 
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Programma Kermis 2021 en informatie kindermiddag 
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Sociom en notarissen ondersteunen verenigingen en stichtingen 

do 23-09-2021 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Sociom en notarissen ondersteunen verenigingen en stichtingen 

  

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe WBTR voor verenigingen en stichtingen van kracht. Het is de gemeente Boxmeer 

gebleken dat enkele organisaties moeite hebben om te voldoen aan de nieuwe wet, zowel financieel als 

organisatorisch. Daarom is contact opgenomen met welzijnsorganisatie Sociom en de notariskantoren in de 

gemeente Boxmeer. Zij bieden vrijwilligersorganisaties de helpende hand. 

  

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht binnen organisaties te verbeteren. Er zijn regels en procedures 

opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Verenigingen en stichtingen dienen 

deze regels en procedures te integreren in hun eigen organisatie. 

  

Stap voor stap naar een WBTR-organisatie 

Sociom verstrekt 50% korting op het stappenplan van de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en 

Beroepen), waardoor de kosten voor deze ondersteuningstool 120 euro zijn. Dit online stappenplan geeft 

informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt handreikingen om hieraan te voldoen. Aanschaf van een 

stappenplan is geen verplichting. Voor meer informatie over de WBTR en het stappenplan kun je contact 

opnemen met Sociom (0485-700 500). 

  

Statutenwijziging 

Organisaties die niet voldoen aan de WBTR dienen de statuten aan te passen of zelfs op te stellen. Voor (kleine) 

organisaties die afhankelijk zijn van contributies en donaties, kan dit een behoorlijke financiële aanslag 

betekenen op hun verenigings-/stichtingsbudget. Notariskantoor Vierlingsbeek en Notariskantoor Teeuwen in 

Boxmeer zijn bereid te fungeren als gratis vraagbaak voor vragen over de WBTR. Bovendien zijn beide kantoren 

bereid voor verenigingen en stichtingen een korting te hanteren voor het opstellen/wijzigen van statuten van 

ca. 100 tot 175 euro. 

  

Informatiebijeenkomst 

Notariskantoor Teeuwen is bereid om in samenwerking met Sociom een informatiebijeenkomst over de WBTR te 

organiseren. Wanneer verenigingen/stichtingen daarvoor interesse hebben, kunnen zij contact opnemen met 

Sociom via eerder genoemd telefoonnummer. 
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