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Voorwoord 
 
Voor je ligt het nieuw informatieboekje voor het seizoen 
2012 - 2013. Dit boekje is opgesteld om nieuwe en huidige 
leden inzicht te geven in de gang van zaken rondom onze 
vereniging. In dit boekje komen verschillende zaken aan 
de orde waaronder hoe onze vereniging nu werkelijk in 
elkaar zit. Tevens is hier in vermeld welke data ieder jaar 
terug zullen komen en bij wie je kunt informeren voor 
bepaalde activiteiten of vragen. Dit boekje zal eens in de 
twee jaar opnieuw verschijnen om zo op de hoogte te 
kunnen blijven van alle informatie betreffende onze 
vereniging. 
 
Februari 2012 
 
Bestuur K.P.J. 
Mark Janssen  (voorzitter)  
Daniëlle van Gog   (secretaris)   
Maarten Melis   (penningmeester)  
Ton van Rossum        
Leon van Dooren           
Teun Meulenmeesters    
 
Correspondentieadres: 
Telefoonstraat 8 
5428 GJ Venhorst 
bestuur@kpj-vespo.nl  
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Wat is de K.P.J.? 
 
De K.P.J. is een afkorting van Katholieke Plattelands 
Jongeren. K.P.J. Venhorst is opgericht in 1945 en in 2005 
hebben we de mijlpaal van 200 leden behaald.  
Vandaag de dag organiseert de K.P.J. nog steeds diverse 
activiteiten voor haar leden. Welke activiteiten dit zijn, kunt 
u in dit informatieboekje vinden. 
 
Eind 2006 is het nieuwe Multi Functioneel Centrum ‘De 
Horst’ in gebruik genomen, waar ook de KPJ gehuisvest 
is. De KPJ deelt samen met Sloepie de bovenetage van 
het Multi Functioneel Centrum ‘De Horst’.  
 
Het adres luidt: 
St. Josephplein 14 
5428 GL Venhorst 
0492-351634 
 
Op de volgende bladzijde tref je een organigram aan van 
de K.P.J. om inzicht te geven in de structuur van onze 
vereniging. In de volgende hoofdstukken wordt dieper 
ingegaan op de verschillende onderdelen van de K.P.J. 
Venhorst.  
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Organigram K.P.J. 
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Handbalvereniging Vespo 
 
Vele K.P.J.-leden beoefenen ook de handbalsport. In het 
verleden werd de handbalcompetitie gespeeld tussen de 
diverse K.P.J.-afdelingen in de regio.  
In 1992 is K.P.J. Venhorst overgestapt naar de 
Nederlandse handbalbond, zodat zij op een hoger niveau 
haar handbalwedstrijden kon spelen. Dit had als gevolg 
dat onder een andere naam gehandbald moest worden. 
Deze naam werd  ‘Vespo’ (VEnhorst SPOrt).  
‘Vespo’ is wel een onderdeel van de K.P.J., maar heeft 
een eigen bestuur. 
Leden die bij VESPO handballen zijn automatisch lid van 
K.P.J. Men hoeft als lid van K.P.J. geen lid te worden van 
VESPO.  
De competitie van het handbalseizoen begint meestal de 
2

e
 week van oktober en zal eindigen in april. 

 
Vespo-bestuur 
Astrid Rooderkerken   
Marc van de Zanden   
Richard van der Aa   
Anouk Versteden    
Harrie van der Aa    
 
Correspondentieadres: 
Sint Janplein 8 
5427 BG Boekel 
vespo@handbal.nl 

mailto:vespo@handbal.nl
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Huisvesting 

 
In ‘De Horst’ deelt de KPJ de bovenverdieping met 
jongerensoos ‘Sloepie’. Samen zijn wij de hoofdgebruikers 
van deze ruimte, maar ook andere verenigingen kunnen 
gebruik maken van deze ruimte. De KPJ beschikt over een 
afgesloten opbergruimte. De sleutel is te verkrijgen bij de 
beheerder (0492-351634, b.g.g. 06-15964978).  
Voor de vergaderingen van diverse commissies van de 
KPJ kan gebruik gemaakt worden van één van de 
ingerichte vergaderruimten. Voor alle ruimte geldt dat deze 
minimaal 24 uur vooraf gereserveerd moet worden via 
www.dehorstvenhorst.nl. 
KPJ is geen huur verschuldigd aan ‘De Horst’. De 
inkomsten van ‘De Horst’ moeten komen uit de 
consumptieverkoop. Tijdens vergaderingen kunnen dan 
ook consumpties genuttigd worden, die niet door de leden 
betaald hoeven te worden. De consumpties worden 
berekend aan de KPJ. Bij een evenement, activiteit of 
feest gelden andere tarieven welke genoemd staat in het 
gebruikersreglement van ‘De Horst’. Dit reglement staat op 
www.dehorstvenhorst.nl.  
Tot slot beschikt ‘De Horst’ over een sportzaal. Het gebruik 
van deze sportzaal dient geregeld te worden via Stichting 
Binnensport Boekel. Voor het gebruik van de sportzaal 
moet wel huur betaald worden. De tarieven hiervan zijn 
evenredig met de tarieven in de sporthal in Boekel.  
Voor meer informatie of reserveringen: 
www.sporthalboekel.nl 

http://www.dehorstvenhorst.nl/
http://www.sporthalboekel.nl/
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Mini’s / welpen en D.A.K.je 
(=Diverse Activiteiten Kommissie JEugd) 

 
De leden van K.P.J. onder de 15 jaar behoren bij de jeugd. 
Deze jeugd wordt opgedeeld in de categorieën 
mini’s/welpen en DAKje. 
 
Mini’s en welpen: Leden vanaf groep 3 t/m groep 8 
Leiding:  Nicole Emonds    
  Marieke Manders    
  Marlou Manders    
  Glenn Emonds    
  Noud Meulenmeesters 
  Jantien Kemphorst   
   
Dakje-leden: Leden van groep 7 t/m 15 jaar 
Leiding: Marloes Versteegden   
  Corina van Oosterwijk   
  Loes van der Lee    
  Anne vd Velden    
 
Let op!! De leden die in groep 7 zitten of ouder zijn, mogen 
met beide groepen meedoen. De keuze is aan henzelf. 
Voor de mini’s en welpen is er om de week op maandag 
van 18.30 – 19.30 uur een activiteit in het clubhuis. 
Het D.A.K.je probeert minimaal 2 keer per jaar een grotere 
activiteit te organiseren. Deze data zullen nader bekend 
worden gemaakt. 
 
Mochten er nog vragen zijn, kun je altijd iemand van de 
leiding bellen. 
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D.A.K. (=Diverse Activiteiten Kommissie) 
 
Het D.A.K. organiseert activiteiten voor leden vanaf 16 jaar 
en hun eventuele introducé. 
Om een beeld te krijgen van de verschillende soorten 
activiteiten volgt hier een overzicht van de activiteiten van 
de laatste tijd: 

1 TBS-tocht 
2 Survival 
3 ‘So you wanna be a popstar’ avond 
4 Amsterdam Dungeons 
5 Jeu de Boules 
6 Inspiration Point 
7 Golf-clinic 
8 Parasailing 
9 Dagje pretpark 
10 Paintballen 
11 Etc, etc, etc…. 

Het streven is om ongeveer 2 keer per jaar een activiteit te 
organiseren. 
Bij het organiseren wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de verschillende interesses van de leden van 
de KPJ.  
 
Het D.A.K. is een kommissie die bestaat uit vier personen:  
 
Peet-Jan v.d Elzen     
Kim van Boxmeer    
Anita Verhallen     
Suzan Biemans     
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Diverse commissies 
 
Houdoe-feest 
Aan het einde van elk jaar of in het begin van het nieuwe 
jaar wordt een feest georganiseerd voor de K.P.J. leden 
om het afgelopen jaar te evalueren en uit te zwaaien. 
Commissie bestaat uit:  
Addie Bevers     
Mark Janssen     
Franklin van Lieshout   
 
Aspirantenkamp 
Voor de jeugd leden van de K.P.J. wordt eenmaal per jaar 
een kamp georganiseerd.  
Contactpersonen:  
Addie Bevers     
Karin v.d. Tillaart     
Kevin Kanters 
Inie Jonkers     
Jantien Kemphorst    
   
Auw IJzer 
Iedere 1

e
 zaterdag van de maand wordt er een container 

bij Mari Melis neergezet waar iedereen zijn oud ijzer kan 
komen brengen. Voor deze maandelijkse brengdagen 
worden iedere keer 2 helpers gevraagd die tijdens deze 
dag komen helpen sjouwen. 
Eenmaal per jaar in het laatste weekend van oktober wordt 
er de grote jaarlijkse ophaaldag georganiseerd. Tijdens 
deze dag helpen vele K.P.J. leden mee met het ophalen 
van oud ijzer.   
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Commissie bestaat uit:  
Mari Melis      
Gerard v.d Elzen      
Willie van Oort   
 
Zeskamp 
In het Pinksterweekend wordt jaarlijks een Zeskamp 
georganiseerd voor buurten, vriendengroepen en 
jeugdteams uit Venhorst en Boekel. Deze Zeskamp is voor 
iedereen toegankelijk. Op zaterdagavond worden de 
eerste punten voor elk team verdiend d.m.v. een 
playbackavond, waarna op Tweede Pinksterdag de 
krachtmeting verder gaat met behulp van Zeskampspellen. 
Commissie bestaat uit:  
Addie Bevers     
Franklin van Lieshout        
Rudi Janssen      
Richard v.d. Aa     
Kevin Kanters    
Jan van Boxmeer    
Maarten Melis     
Susan Willemen    
Helma Vermeer    
 
Bonte Avond 
Deze werkgroep houdt zich bezig met het opvoeren van de 
traditionele KPJ-act op de Bonte Avonden van Venhorst. 
Heb je vragen of wil je meedoen dan kun je terecht bij 
Harrie van der Aa     
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Website 
Harrie van der Aa zorgt ervoor dat de KPJ ook op internet 
te zien is. Het internetadres is: www.kpj-vespo.nl.  
Mocht je nog leuke dingen hebben voor de internetsite dan 
kun je deze doorgeven aan  
Harrie van der Aa     
 
Up-2-deetje 
Dit is het clubblad van K.P.J. dat tweemaal per jaar 
verschijnt. In dit clubblad kun je iedere keer verslagen van 
activiteiten, het programma van de komende maanden en 
natuurlijk de wist u datjes lezen. Aarzel niet en stuur ook 
iets leuks in!! (up2deet@kijkop.nl)  
Commissie bestaat uit:  
Karin v.d. Tillaart     
Addie Bevers     
Loes van der Lee    
Patricia Verberk    
Daniëlle van Gog     
 
Kleuter-Peuter-Joepie dag 
Dit is een activiteit voor KPJ-leden met jonge kinderen. 
Ook deze doelgroep willen wij graag blijven betrekken bij 
de vereniging door middel van een leuke activiteit. 
Contactpersoon:  
Ankie v.d. Elzen      
Rianne Geene     
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DenkTank 
Om de toekomst van de KPJ te bewaken is er eind 2011 
een commissie in het leven geroepen die in kaart brengt 
waar knelpunten zitten en oplossingen en ideeën 
aandraagt voor het behoud van de vereniging. 
De commissie bestaat uit: 
Addie Bevers      
Maarten Melis     
Mark Janssen     
Maikel Swinkels    
Hans v.d. Vondervoort    
Daniëlle van Gog      
Teun Meulenmeesters  
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Aanvangstijden wekelijkse activiteiten 
 

Mini’s-Welpen 
Maandagavond 
Eén groep van 18.30 - 19.30 uur 
 
Handbaltrainingen 
Maandagavond 
Training 1 (dames) 19.30 – 21.00 uur  
 
Woensdagavond 
Training 1  20.00 - 21.30 uur 
Training 2  20.45 - 22.15 uur 
 
De dames en de heren wisselen op woensdag iedere twee 
maanden van trainingstijd. 
 
Aanvangstijden van de handbalwedstrijden zijn variërend. 
 
 

Sponsors handbalteams 
 
Dames 1    Van Lieshout Schilderwerken 
 
Dames 2 (recreanten) Mathijs v.d. Broek Timmerwerken 
 
Heren 2    Agroservice Melis 
 
Heren 1    MaZa Elektrotechniek 
 
Dames Recreanten 1 VaDoCa 
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Jaarprogramma 
 
- Elke 1

e
 zat. v.d. maand: Auw ijzer-brengdag 

 
- 2

e
 weekend januari:  Bonte Avond   

 
- Laatste weekend van  Einde handbalcompetitie met  
  maart: seizoensafsluiting 
 
- Pinksterweekend:   Zeskamp 
 
- 3

e
 weekend van juni:  Handbalkamp Valkenburg 

 
- 17-18-19 Augustus :  Aspirantenkamp 
 
- 2

e
 weekend oktober:  Start handbalcompetitie 

 
- laatste weekend oktober:  Jaarlijkse auw ijzer dag 
 
- Laatste week van dec.: Houdoe-feest 
 
- 2 tot 4 maal per jaar:  DAK-activteit 

 

- 2 tot 4 maal per jaar:  DAKje-activteit 
 
-1

 e
 zondag herfstvakantie: Peuter-kleuter joepie dag  
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Contributie 
 
Hierbij een overzicht van de contributiebedragen voor de 
verschillende categorieën: 
 
             Per jaar        Per kwart. 

             
 
Contributie wordt, indien er een machtiging is afgegeven, 
vooraf per jaar geïncasseerd en wel in september.  
 
Opzegging: 
Handballende leden moeten wanneer zij het volgende 
seizoen willen stoppen met handballen dit doorgeven vóór 
1 mei aan:  
Astrid Rooderkerken   tel: 06-53546830 
   
 
Als er nog onduidelijkheden of vragen zijn naar aanleiding 
van de contributie, kun je bellen met  
Franklin van Lieshout   tel: 0492-329086 

Welpen en mini’s (cultureel) €18.00 €4.50 
K.P.J.-leden 18.00 4.50 
Senioren (K.P.J. en Vespo)     130.00 32.50 

Recreanten  36.00 9.00 
Recreanten + trainen               100.00 25.00 
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Verhuurlijst KPJ Venhorst 2012 
 

Waterspelen Aantal  Prijs / st.  

Gatenbuis 2  €      1,00  

De regenbroek 4  €      1,00  

Sponsbal 6  €      1,00  

Waterslang 1  €    10,00  

Kruis met 4 helmen voor emmer bovenop 1  €      4,50  

Fleske pissen 1  €      7,50  

De driesprong 2  €      2,50  

De waterbakker 5  €      1,00  

Sponshelmen met uitdrukplank 1  €    12,50  

Balanceerspel ( water ) 3  €      1,00  

   

Gezelschapsspelletjes Aantal  Prijs / st.  

Stelten ( steltlopen ) per paar 3  €      1,00  

Klepel / paraplu hangen 1  €      3,00  

Gatenkaas 1  €      4,50  

Bibber spiraal 1  €      2,50  

Spiegelschrift 2  €      2,50  

Stokvang spel 1  €      7,00  

Kleuren dobbelspel 1  €      2,50  

Jutte zakken 10  €      0,25  

Sjoelbak 1  €      3,50  

Achteruit loop spiegel 1  €      2,50  

Klomp schuppe 12  €      1,00  
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Materiaal voor b.v. survival of bostocht Aantal  Prijs / st.  

Touwladder 1  €      6,00  

Kabelbaan 1  €    15,00  

Vlot max.8personen 1  €    15,00  

Touwbrug b.v. over sloot 2  €      6,00  
   

Materiaal voor teamverband b.v. zeskamp , familiedag 

 Aantal  Prijs / st.  

Hangkruis 1  €      4,00  

Balanceerspel  3  €      1,00  

Reuze spijkerpoepen   1  €      5,00  

Ski`s 4 pers.  2  €      2,50  

Zwembad 1  €  115,00  

Beugels voor bal doorgeef spel 6  €      1,00  

Het klokkenspel 10  €      0,50  

Touwtrek touw 1  €    10,00  

Fietsbandenspel 1  €      5,00  

Big bags zaklopen voor 4 pers. 4  €      1,00  

Frisbee gooien/vangen 80  €      0,10  

Draai je dol tafel 1  €    10,00  

Klepel hangen b.v. Afvalronde 15  €      1,00  

Scrabbel 1  €      4,00  

Tennisballen schieten 1  €    15,00 
 

Diverse hindernissen / hulpmiddelen Aantal  Prijs / st.  

Poort laag 3  €      1,00  

Poort hoog 1  €      1,00  

Tennisballen   50  €      0,10  

Hindernistrap  1  €      5,00  
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Watertonnen 15  €      1,00  

Puntenbord voor tennisballen  2  €      2,50  

Omklapbordjes 8  €      0,50  

Pionnen 20  €      0,25  

Valmat 2x2 meter 2  €    10,00  

Slalompaaltjes 15  €      0,25  
Draagmand op rug bijv. tennisballen 
vangen 2  €      1,00  

Gymzaal klimtouw 8  €      1,00  
Vangmand 4 pers. bijv. zakjes water 
vangen 2  €      3,00  

    

Voor een gezellig feestje Aantal  Prijs / st.  

Biertafels 15  €      3,00  

Feestverlichting  15 m. gekleurde lampen 2  €      7,50  

Feestverlichting  15 m. witte lampen 2  €      5,00  

Barkrukken 20  €      0,50 
 
   
Prijzen en materiaal onder voorbehoud. 
 
Voor meer info en reserveren:  
Addie Bevers  

De Biezen 22 
5428 PJ Venhorst  

0492-352220 
E-mail: addiebevers@chello.nl  
 
!!!!! Eigen leden krijgen 50% korting !!!!
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Nawoord 
 
Dit informatieboekje is zo zorgvuldig en actueel mogelijk 
samengesteld. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de 
verenigingen kunnen bepaalde gegevens achterhaald zijn. 
Wij hopen toch dat je veel plezier zult beleven aan dit 
naslagwerk. 
 


