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Peelgeluk voor jou en Meijel!

Peelgeluk is een beleving voor iedereen. Het is een emotie die je moet voelen; samen met andere 
Meijelse inwoners en onze gasten. Peelgeluk is datgene wat jou gelukkig maakt. En dat is vaak 
iets heel simpels. Denk aan het genieten van de mooie peelnatuur, maar ook een vriendelijke 

glimlach op straat, samen iets drinken tijdens de kermis, een kaartje leggen op zondagmorgen of 
een topprestatie leveren bij je vereniging.

“Peelgeluk voor jou en Meijel” is gemaakt voor de promotie van Meijel. Zowel binnen als buiten 
Meijel. Daarnaast zal de naam en organisatie Dorpsoverleg Meijel gewoon blijven bestaan en hun 
eigen taken blijven uitvoeren. Een van deze taken wordt het ondersteunen van “Peelgeluk voor 

jou en Meijel” op het gebied van recreatie, natuur en forenzen.

Inspiratie
Al sinds vroeger tijden is Meijel sterk verbonden met de Peel. Hardwerkende mensen die turf 

binnenhaalden om een warm nest te creëren. Door de geïsoleerde ligging was Meijel in het 
verleden voornamelijk aangewezen op zichzelf. Hierdoor is een sterke eigen identiteit ontstaan 
die ook nu nog herkenbaar is. We nemen zelf verantwoordelijkheid en lossen dingen samen op.

Jij + Wij = Peelgeluk voor MeIJel
We willen iedereen laten weten, maar vooral ook laten vóelen wat dat warme Peelgeluk nou 
is. Voor inwoners en voor onze gasten. De ondernemers uit Meijel zijn hierin een belangrijke 

schakel, maar ook verenigingen en andere organisaties roepen we op om dit Peelgeluk dit delen. 
Want samen staan we sterker en gaan we in Meijel een prachtige toekomst tegemoet.

~ Peelgeluk voor jou en MeIJel ~
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Strategie

Doelstelling volgens statuten
De stichting heeft ten doel:
 a. het creëren van meer levendigheid, leefbaarheid en culturele en economisch 
  toegevoegde waarde in de Peelregio, met Meijel als hart van de Peel. 
 b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste  
  zin van het woord. 
 c.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren  
  van activiteiten of bijeenkomsten en treffen van voorzieningen om het 
  vorenstaande te bevorderen of te bereiken. 
*het vermogen van de stichting zal worden gevormd door 
 - subsidies en donaties
 - schenkingen, erfstellingen en legaten
 - alle andere verkrijgingen en baten. 

Doelstellingen volgens stichting 
Korte termijn doelstelling (eerste twee jaar) : 
- Peelregio, met Meijel als hart, regionaal op de kaart te zetten als het dorp waar Peelgeluk als 
recreant en zeer zeker ook als koper of opdrachtgever optimaal kan worden ervaren.
- Meer levendigheid creëren de kern van Meijel.
- Interactie, innovatie, enthousiasme en initiatieven tussen inwoners, vrijwilligers, verenigingen 
en ondernemers stimuleren.

Op middellange termijn (drie tot vijf jaar) : 
- Peelregio,  met Meijel als hart, regionaal en landelijk op de kaart te zetten als het dorp waar 
Peelgeluk als recreant en zeer zeker ook als koper of opdrachtgever optimaal kan worden 
ervaren.
- Meer levendigheid creëren de kern van Meijel.
- Interactie, innovatie, enthousiasme en initiatieven tussen inwoners, vrijwilligers, verenigingen 
en ondernemers stimuleren.
- Vergroten van de Peelse gastvrijheid en daarmee de beleving van Peelgeluk.
- De culturele/recreatieve toegevoegde waarde van Meijel en Peelgeluk verhogen en structureel 
ondersteunen en initiëren. 
- De economisch toegevoegde waarde van Meijel verhogen in de Peelregio.



Beleid

Kernwaarden
Zoals omschreven in de statuten van de stichting wordt de stichting zonder winstoogmerk 
gevoerd en worden verkregen middelen ingezet om genoemde doelstellingen te verwezenlijken. 

Wanneer men denkt aan Meijel en/of aan Peelgeluk moet men de associatie hebben met de 
volgende waarden: trots, saamhorigheid, ons-kent-ons, harde werkers, eigenheid, dialect, 
verbinders, zelfsturing, aanpakkers en bruisend. 

Werkzaamheden en projecten 
Peelgeluk voor jou en MeIJel! Dat is de slogan die in de regio verkondigt moet worden. Ter 
promotie van Meijel en Peelgeluk worden een aantal werkzaamheden en projecten gerealiseerd 
die het doel van meer leefbaarheid en levendigheid ondersteunen. Middels een crowdfinding én 
crowdfunding is het dorp Meijel betrokken geraakt bij het initiatief. 

Naast het ontwikkelen en realiseren van dergelijke initiatieven zijn er een viertal hoofdpijlers 
waar de stichting zich mee profileert. Deze middelen zijn gestart in 2016 met jaarlijkse ambities 
om deze door te ontwikkelen en uit te bouwen. 
 1. informatie & ondernemers punt  (uitbouwen naar 2017 & 2018)
 2. eigentijds foodtruck   (uitbouwen naar 2017 & 2018)
 3. digitaal platform    (continueren en uitbouwen naar 2017 & 2018)
 4. magazine     (continueren en uitbouwen naar 2017 & 2018)

1. informatie & ondernemerspunt ~ Het Peelpunt ~
In dit informatie en 
ondernemerspunt 
worden gasten hartelijk 
ontvangen en welkom 
geheten om Peelgeluk te 
ervaren. De recreant kan hier
informatie vinden over de
regio, denk aan wandel- en
fiets- routes, maar ook
informatie en geschiedenis
over de Groote Peel. 
Daarnaast kunnen bezoekers
Meijel en Peelgeluk ervaren
door producten te kopen en 
diensten te bemiddelen. 

                 © Peelpunt, juni 2016



2. eigentijdse foodtruck ~ De Peeltruck ~
In dit mobiel object staat 
een fooditem (bijv. 
Peelburger) centraal en 
levert de traffic. 
Tevens worden ook hier 
producten verkocht, 
diensten bemiddeld/
gepromoot en Peelgeluk 
participanten gepromoot. 
Deze mobiele uiting zal in 
Meijel aanwezig zijn, maar 
ook zeker in andere 
omliggende kernen en 
tijdens events in de bredere
regio om Peelgeluk onder 
de aandacht te brengen.

                   © Peeltruck, juni 2016
3. digitaal platform ~ www.peelgeluk.nl ~
Deze website is hét platform voor de recreant om 
in Meijel en de nabije regio informatie te vergaren
wat er te doen en beleven is. Denk aan tientallen 
fiets- en wandel- routes, dagreacreatie, horeca-
voorzieningen, overnachtingen en activiteiten en 
evenementen. 
Daarnaast kunnen er in de webshop producten 
en/of diensten aangekocht worden.

              © www.peelgeluk.nl, juni 2016



4. magazine ~ Het Peelgeluk magazine ~
Het visitekaartje van Meijel en Peelgeluk. 
Dit magazine geeft de lezer informatie 
over Meijel en wat herkenbaar is aan het 
Peeldorp. 
In dit magazine worden ook Peelgeluk 
participanten gepromoot en 
ingespeeld op de beleving van de 
bezoeker/toerist. Tevens worden er 
concreet aanbiedingen/acties 
geplaatst die bij de webshop/winkel/
foodtruck afgenomen kunnen worden. 
Dit magazine wordt samengesteld in 
de herkenbare Peelgeluk huisstijl. 
In een oplagen van 20.000 stuks is het
magazine verspreidt in de directe regio
Peel en Maas. 
            © Peelgeluk magazine, augustus 2016

Werving van gelden en beheer
In aanloop naar de start van de Peelgeluk campagne is een crowdfinding én crowdfunding actie 
gehouden waar inwoners, vrijwilligers, instanties en ondernemers zich aan konden 
committeren. Daarnaast vind er door het jaar heen een constante stroom van werving plaats. 

Werving via crowdfunding & crowdfinding: (gestopt op 10 januari 2016. Zonder voldoende 
middelen zou er geen start van Peelgeluk plaats hebben gevonden).
 1. 100 Donateurs gevraagd  --> eindstand: 137 donateurs (137% gehaald)
 2. 2500 Peelburgers gevraagd  --> eindstand: 500 Peelburgers (20% gehaald)
 3. 40 vrijwilligers gevraagd  --> eindstand: 37 vrijwilligers (93% gehaald)
 4. 100 ondernemers gevraagd --> eindstand: 76 ondernemers (76% gehaald)
 5. 7 kartrekkers gevraagd  --> eindstand: 7 kartrekkers (100% gehaald)
 6. 3 stakeholders gevraagd --> eindstand: 3 stakeholders (100% gehaald)

Werving via constante stroom: 
 1. 76 ondernemers middels abonnement (maandelijks, jaarlijks of drie-jaarlijks)
 2. 3 stakeholders middels eigen bijdrage (jaarlijks of drie-jaarlijks)
 3. retailmarges op verkoop producten/diensten Peelpunt
 4. retailmarges op verkoop producten/diensten Peelgeluk webshop
 5. retailmarge op verhuur Peeltruck 
 6. retailmarge op verkoop Peelburger 
 7. donaties, giften en fondsen 
 8. eventuele overschotten uit projecten of activiteiten

 



Alle gelden die naast de actuele kosten en baten analyse geworven worden zullen ten goede 
komen aan initiatieven en ontwikkelingen onder de noemer van Peelgeluk met in het achterhoofd 
het hoofddoel om meer levendigheid en leefbaarheid te creëren in Meijel. 

Beheer
De gelden van de stichtingen worden middels een betaal- en spaarrekening beheert en streeft 
naar een minimalisatie van beheerskosten. Deze zullen beperkt blijven tot kosten aan het 
afsluiten van spaar- en betaalrekeningen, administratie/boekhouding en verzekeringen. 
Daarnaast wordt nauwlettend de begroting afgestemd met de voorradige budgetten. Elke middel/
project heeft een eigen begroting waar het bestuur zich aan dient te houden. Mogelijke positieve 
of negatieve financiële ruimte worden in goed overleg door het bestuur besproken en 
bijgeschaald indien nodig. 

Het bestuur streeft naar een minimaal eigen vermogen wat redelijkerwijs nodig is om projecten 
te kunnen ontwikkelen en de stichting financieel gezond te houden. 

Geen enkel bestuurslid heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting, zoals ook 
vastgelegd in de statuten. Aldus kan geen enkel bestuurslid beschikken over het vermogen van 
de stichting als ware het eigen vermogen.

De bestuurders binnen de stichting zullen géén beloningen ontvangen voor hun werkzaamheden 
binnen de stichting zoals opgenomen in het stichtingsbeleid. Voor gemaakte onkosten ten 
behoeve van de stichting en haar activiteiten kunnen de bestuurders wel een 
onkostenvergoeding ontvangen, mits deze niet bovenmatig is. 

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een zevental personen:
 1. Joost Stemkens: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 2. Willie Martens: Voorzitter, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 3. Rudy Gommans: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 4. Mike Strijbos: Penningmeester, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 5. Peter van Bree: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 6. Ardie van Bommel: Secretaris, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)
 7. Riny Gorts-Leenders: geen bestuurlijke functie, wel deelnemer aan het bestuur
 
Naast de gezamenlijk besturen van de stichting heeft ieder bestuurslid zijn/haar eigen subtaak. 
Wanneer er om wat voor reden dan ook besloten wordt om de stichting op te heven zal het op te 
heffen vermogen besteedt worden aan een gemeenschappelijk doel met ANBI status binnen de 
gemeenschap. 



Overige
Stichting Peelport publiceert jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar 
balans en staat van baten & lasten met toelichten. 

De administratie wordt gedaan door een professionele zakelijke dienstverlener onder scherp 
toezicht van de penningmeester en voorzitter. Deze dienstverlener neemt de volgende 
werkzaamheden van de stichting uit handen:
 - boekhouding
 - financiële administratie
 - beheer online boekhoudprogramma 
 - belastingaangifte
 
Uit de administratie blijkt verder de aard en omvang van:
 - de kosten van beheer van de stichting
 - de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden
 - de andere uitgaven van de stichting
 - de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting. 


