Jaarverslag Algemeen Belang Teuge 2019
• Op 6 januari 2019 wordt TeugeRuns4Life georganiseerd in samenwerking met AV34 en
de Slaapfabriek;
• Op de Algemene Ledenvergadering 27 maart 2019 wordt een terugkoppeling gegeven
over de activiteiten van 2018 en een vooruitblik op de ontwikkelingen in 2019 om te
vervolgen met een bierproeverij;
• ABT organiseert samen met Mens & Welzijn Voorst “aan tafel met de Burgemeester”
voor alle vrijwilligers in het dorp;
• Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt namens
de school, de luchthaven en ABT (ouderen/jongeren) een krans gelegd;
• ABT levert een bijdrage aan projecten 75 jaar vrijheid (2020);
• Tijdens NLDoet en Burendag zijn vrijwilligers aan het werk bij het Beestenboeltje,
speelveld en de schoolmoestuin;
• ABT is lid van het Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO), levert ieder overleg een
actieve bijdrage (het CRO vergadert 6x per jaar);
• ABT neemt deel aan de TeugeTafel, haalt informatie op over ontwikkelingen luchthaven
Teuge als voorbereiding op de CRO vergaderingen;
• ABT stuurt een brief aan het ministerie met de zienswijze over opening Aiport Lelystad;
• ABT maakt zich sterk voor snel internet voor het buitengebied;
• ABT ondersteunt KIJK, bewaakt veiligheid en onderhoud, werkt aan een toekomst vaste
bestemming;
• ABT levert een actieve bijdrage in het bestuur dorpshuis;
• ABT is vertegenwoordigd en levert input bij het dorpenplatformoverleg gemeente
Voorst;
• ABT werkt mee aan de behoeftebepaling besturen Mens en Welzijn;
• ABT levert een bijdrage aan de plannen energietransitie gemeente Voorst;
• ABT start het project SAP van de Zandenhof, productie en verkoop appelsap voor het
dierenverblijf;
• In december ontvangen de vrijwilligers een kerststol als dank voor hun bijdrage aan de
leefbaarheid in het dorp;
• ABT stemt met de verenigingen Teuge en TVGelderland af over deelname zomer in
Gelderland. In 2019 kunnen niet alle verenigingen meedoen, optie 2020 wordt
besproken;
• ABT organiseert samen met de gemeente Voorst de voorlichtingsavond over de
Fliegerhorst (toekomst Ecotribe);
• ABT organiseert samen met de directie luchthaven een informatie avond over de
ontwikkelingen Airport Teuge;
• ABT is betrokken bij afstemming gemeente Voorst over verkeersveiligheid;
• De Dorps Contact Persoon (DCP) is gestart, vertegenwoordigd Teuge in overleggen met
de gemeente Voorst en andere kernen & start verschillende projecten op;
• De DCP organiseert een workshop in het teken van “verbinden”;
• ABT werkt mee aan een enquête behoefte bepaling rekenkamer commissie gemeente
Voorst
• ABT is lid van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, neemt deel aan
de vergaderingen;
• De activiteiten commissies worden in de commissie verslagen weergegeven;

DCP = Dorps Contact Persoon
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