
Notulen ALV ABT 29 oktober 202O 
 
Lucas Harbers, Hetty Vorselman, Stefanie Verwaaijen, Jan van den Noort, Nico Jurgens,  Robin Nijhof 
 
Welkom  
Welkom door Lucas Harbers. Live vanuit de vergaderfabriek in Teuge. Stefanie Verwaaijen, Jan van 
den Noort en Robin Nijhof zijn aanwezig in de vergaderfabriek, Hetty Vorselman en Nico Jurgens 
vanuit huis. Lucas opent de vergadering met de voorzittershamer.  
 
Mededelingen 
Reactie op vergadering 
U kunt vanavond reageren door een whatsappje te sturen naar het mobiele nummer van Stefanie en 
relevante vragen op deze manier te stellen. Zijn er veel vragen dan zullen deze op een later moment 
worden beantwoord. 
 
Moment van stilte  
Moment van stilte voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen: Wim van Ee, Gerard Pannekoek, Willy 
Ormel-Siebelink en Ed Wissink. 
 
Documenten jaarvergadering  
Stukken die we vanavond behandelen staan op onze website: www.teuge.eu 
 
Notulen ALV 27 maart 2019 
Geen op- of aanmerkingen op deze notulen.  
 
Vragen die gesteld zijn bij de rondvraag: 

1) Henk Beekhuis; kunstwerk van de beuk te maken zanden/parmentierstraat. Dit is 
onderzocht. Hout was al aangetast door schimmel. Boom had een beperkte levensduur. 

2) Marianne Wiegers; gerecycled papier gebruiken voor uitingen van Algemeen Belang Teuge, 
misschien een idee? Diverse uitingen worden al op gerecycled papier uitgegeven.  

3) Status projecten kanskaart Teuge. Afgelopen jaar is het Lancaster Monument bij Kijk  
verplaatst. Het project Fliegerhorst wordt verder ontwikkeld. Ook wordt er gekeken naar 
bloemen zaaien langs de lintbebouwing in Teuge. Er wordt weer opnieuw naar het 
Sprokkelbosje gekeken. Diverse zaken in ontwikkeling. 

4) Juiste bronvermelding I Flew / Bij herdruk wordt de bronvermeldiing op de juiste manier 
weergegeven. De naam van Bert van de Zedde zal worden toegevoegd.  

Geen vragen verder. De notulen worden voor voltooid aangenomen. 
 
Jaarverslag 2019 / 2020 
Deze worden voorgelezen door Stefanie en Robin. De stukken zijn terug te vinden via www.teuge.eu.  
 
Commissies Algemeen Belang Teuge 
Commissie Welkomstmand en Monument verplaatsing naar bij Kijk worden via beeld op de website 
www.teuge.eu getoond.  
 
Financien 
Jan van den Noort geeft als de penningmeester toelichting op de stukken van 2019 en 2020.  
De highlights: Onze inkomsten liepen wat achter bij 2018, dat komt doordat er kosten nog in 2019 
kwamen die in2018 lagen, bijvoorbeeld Teugje Nieuws. Halverwege 2019 hebben we de Dorps 
Contact Persoon (DCP) kunnen vinden in de persoon van Stefanie, deze salariskosten en subsidie 
staan ook verwerkt in de cijfers. Contributie is goed verlopen, inkomstenkant positief.  Een tweetal 
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certificaten van Kijk zijn in 2019 uitbetaald, er blijft nog 1 certificaat over van Kijk, deze zal in 2020 
worden uitbetaald.  
 
 
Begroting van 2020 
Keurig netjes in balans. DCP volledig in in de kosten en inkomsten. Bijzondere inkomsten, de 
bankrekening heeft een rente opgeleverd van 1 euro en 20 centen.  
 
Kascommissie 2021 
Er is een verklaring van de kascommissie dat de boeken van 2019 akkoord waren bevonden.  
Michel Quak en Marianne Wieggers. Marianne blijft zitten en er moet een nieuw lid bijkomen voor 
het volgende jaar. Michel wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Kascontrolecommissie is in 1 
avond steekproefsgewijs de boeken doorlopen. Lonneke Schipper wil de kascontrolecommissie voor 
het komende jaar versterken.  
 
Activiteitenplan 2020/2021 
Jan van de Noort geeft weer wat de plannen zijn. Het overzicht staat op de website www.teuge.eu.  
Ideeen vanuit het dorp zijn welkom, er wordt een plannetje gemaakt en samen gaan we Teuge nog 
mooier maken.  
 
Dorpscontactpersoon 2019 / 2020 
Alternatieve vorm door een filmpje te tonen van wat een dorpscontactpersoon doet in Teuge. Je 
maakt verbindingen tussen bijv. andere DCP’s en mensen in het dorp. Dorp Welkom in Teuge is 
opgeknapt dankzij Stefanie. Vooral online ook steeds meer zichtbaar worden.  
Welkomstmand aanvragen door de buren, deze wordt gemaakt door Lonneke Schipper en wordt 
soms uitgedeeld door Stefanie. Dorpsquiz Teuge staat nog steeds op de agenda om uit te voeren. 
Ook is er in februari 2020 nog een activiteit georganiseerd met een borrelplank maken bij Camping 
de Weeltenkamp in Teuge. Samen actief zijn en elkaar leren kennen. Ansichtkaart is vernieuwd dit 
jaar en het eindresultaat mag er zijn. Dorpshuis is opgezet voor cultuur en de sportclub als sport, er 
wordt gekeken of dit onder één bestuur kan worden gecombineerd. ABT en Fliegerhorst gaan samen 
een kunstwerk neerzetten in Park Teuge. Mensen met ideeën kunnen bij onze dorpscontactpersoon 
Stefanie terecht. Laat het haar weten. 
 
Bestuursverkiezing 
Jan van de Noort 
Is herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Wordt met de voorzittershamer beklonken.  
 
Robin Nijhof 
Als nieuw bestuurslid wordt Robin gekozen.  
 
Stefanie Verwaaijen 
Als nieuw bestuurslid wordt Stefanie gekozen.  
Welkom in het bestuur.  
 
Rondvraag: 
Mail aan onze leden / LH 
Mocht u als lid geen email ontvangen van ons de laatste tijd, geef dan uw juiste emailadres door.  
 
Sluiting: 
Teaser Dorpsquiz wordt gegeven door Stefanie.  
In deze tijd kan iedereen een knuffel gebruiken.  
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Teugenaar van het jaar 2020: Anneke van Eikenhorst viel dit als 1e ten deel in Teuge.  
 
Lucas sluit af en bedankt een ieder voor zijn/ haar inbreng.  


