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Aanwezige Dorpsraadleden: Hay Engels, Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Frank ten 
Doeschate,  
Namens Verenigingen: Diny van Heijster, Peter Hesp, John Cox, 
Jac Cuppen, Ine Daniels, Huub Geuijen, Mart Peeters, Henk Litjens, 
Monique Plaisier, Ger v.d. Munckhof, Frits Gielen, Jolanda Peeters, 
Maria Thijssen, Jac Kleuskens, Mia Claassens, Margareth Geurts, 
Johan Ummenthun, Bert Peeters, Joep Sonnemans 

Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Lies de Swart, Piet Swinkels 
Afgemeld: Dorien Mulders, OJC Cartouche, Zonnebloem, Erica. 
Notulist: Ellen Jacobs 
 
1. Opening en berichten van verhindering. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom, Henk Litjens wordt gefeliciteerd met zijn Koninklijke 
onderscheiding. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Punt ingebracht door ouderraad basisschool de Wouter is afgehandeld en wordt geschrapt. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering 11 november 2009. 
Verslag wordt goedgekeurd en Geert wordt bedankt voor de verslaglegging. 
 
4. Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America. 
Tennisclub: voorzitterschap is vacant. 
Stichting aan de Brug: laatste e-mail adres kan eraf. 
Stichting gemeenschapshuis; aanpassen huisnummer is 24 in plaats van 26. 
Stichting America in Beweging staat niet op de lijst, wordt alsnog toegevoegd. 
Hay Mulders past de gegevens aan. 
Henk Litjens vraagt of de buurtverenigingen officieel een vereniging zijn, de vergadering vermeld; dit is niet zo 
belangrijk wel belangrijk is dat de contactpersonen bekend zijn. 
 
5. Activiteitenoverzicht 2009 
Peter Hesp; er komt een vervolgcursus van de opleiding AED, in januari 2010 starten 2 nieuwe groepen met 
de AED opleiding. De dorpsraad geeft goedkeuring om prioriteitsgeld beschikbaar te stellen voor de opleiding 
van nieuwe cursisten. Hiervoor zal een verzoek uitgaan naar de gemeente. De verenigingen betalen nu zelf 
de herhalingslessen. Geert merkt op dat Sport 3 deze cursus misschien ook in 2010 gaat verzorgen en dat 
hier verder geen kosten aan verbonden zijn. Geert heeft bij Sport 3 de vraag liggen of zij dit ook voor in 
America kunnen verzorgen en verwacht hier binnenkort een antwoord op van Sport 3. 
Johan Ummenthun: Volleybalclub bestaat in oktober 2010 40 jaar. 
Hay Mulders: KBO en Stichting aan de Brug organiseren een activiteit op 25 april 2010 voor alle KBO leden 
van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, dit wordt een wandeling in en om America.  
Ine Daniels: buurtvereniging het Turfhopke bestaat in 2010 25 jaar. 
Henk Litjens; jeugdcarnaval bestaat dit jaar 44 jaar, dit wordt gevierd op 27-12-2009. 
 
 
6. Evaluatie Peelklokje 2009. 
Aanleverdatum wordt in het vervolg strenger gehanteerd. 
Vrijwillige bijdrage loopt nog steeds erg goed er zit een stijgende lijn in. 
Adverteerders van buitenaf worden zoveel mogelijk geweerd, om de eigen ondernemers niet te 
beconcurreren in het Peelklokje. 
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7. status club van de toekomst. 
Mart Peeters geeft een toelichting, de club van de toekomst gaat verder als stichting: America in Beweging. 
Het bestuur bestaat uit: John Cox TC, Johan Ummenthun AVOC, Ger van Ginkel Voetbal, Mart Peeters 
Voetbal, Chris Tielen paardenclub en Erica. 
Doelstelling is om in de toekomst een sportaccommodatie te kunnen realiseren. 
Dhr. Kateman is aangesteld als projectleider, er is een toezegging van subsidie van € 5000 om een en ander 
te onderzoeken en te bekostigen. Fondswerving is een belangrijk deel in dit verhaal om de benodigde 
financiën bij elkaar te krijgen. In 2010 hoopt de stichting meer duidelijkheid te krijgen of er daadwerkelijk iets 
in America gerealiseerd kan worden. 
 
 
 
8. Terugblik 2009 vooruitblik 2010 

Hay E. geeft een heldere en duidelijk terug- en vooruitblik via een PowerPoint presentatie. 
 

9. Lopende zaken. 
Senioren aan de computer start in januari 2010, er komen 6 computers in de Smelenzaal te staan, er wordt 
een basiscursus gegeven voor de senioren, verdeelt over 4 dagdelen. De cursus wordt door een ervaren 
cursusleider uit Horst gegeven. 
 
10. Ingekomen / uitgegane stukken. 
Inzameling kerstbomen via gemeente wordt stopgezet. 
Vergadering samen met college B & W, wordt normaal gesproken in april gehouden, echter in 2010 wordt 
deze verschoven naar 13 oktober, dit in verband met het opstarten van het nieuwe college van B & W. 
Prioriteitsgeld is ingezet voor de aanschaf van sfeerverlichting, dit is goedgekeurd door de gemeente. 
 
11. Mededelingen. 
 
 
12. Rondvraag /sluiting 
Henk Litjens; wanneer bestaat America 125 jaar? Hay geeft aan dat dit in 2016 is. Henk vraagt dit in 
verband met een grote productie die de toneelclub wil gaan opvoeren in 2014, dan bestaan de 
vrijespelers 100 jaar. 
Jac Kleuskens: openbaar vervoer is in America slecht geregeld, de vergadering is zich hiervan bewust en 
geeft aan dat dit verder een punt van aandacht is dat nu al loopt en dat dit verder wordt onderzocht in 
2010. Verzoek om een vaste lijn verbinding ligt bij Veolia. KBO vierde haar 50 jarig bestaan in 2009, KBO 
wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. 
Margareth Geurts; Vrouwenbeweging bestond dit jaar ook 75 jaar, ook aan ieder die hieraan heeft 
bijgedragen een hartelijk dank. 
Geert: voor actuele zaken kun je altijd kijken op americaweb.nl, Marco is hier erg actief in en zorgt voor 
een goede en snelle update. Marco wordt nog hartelijk bedankt hiervoor. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen een vruchtbaar en actief 
verenigingsjaar toe en wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2010 en sluit daarmee de 
vergadering. 


