
 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering 
Algemeen Belang Teuge 

27 maart 2019 
 
Datum:    27 maart 2019  
Bestuur: Lucas Harbers, Hetty Vorselman-Pas, Jan van den Noort en Nico Jürgens 
 Aspirant: Stefanie Verwaaijen en Robin Nijhof 
Notulist:    Hetty Vorselman-Pas  
Plaats/tijd:    Kantine Tennisclub Teuge, om 19:30 uur  
 

Agenda Onderwerpen  

Welkom Lucas Harbers heet een ieder van harte welkom in de kantine van de Tennisclub 
Teuge.  
Afmeldingen van leden voor de ALV: 

• Anne Pannekoek (werk) 
• Roel Schroot 

• Coert Munk 

• Jacqueline Midavaine 

• Tineke en Sander Hulleman 

• Bas van den Hoogen 

• Vivienne van Beusekom 

• Lonneke Schipper 

• Marjo Prigge 

• Jan Uenk 

En een speciaal welkom aan wethouder Arjen Pinkster (gemeente Voorst), 
raadsleden Bert van de Zedde en Robert Bosch. 
 
Het formele programma duurt vanaf 19:30 uur tot en met  21:00 uur. Daarna is er 
door Robin Verhoek een bier- en wijnproeverij georganiseerd en voor de niet 
alcoholliefhebbers is er de gelegenheid om te genieten van heerlijk Teugs 
appelsap. Dit alles met een heerlijk hapje van de Cateringman (Take Off) voor de 
gezelligheid.  
Lucas vraagt een moment van stilte voor het gedenken van 3 leden van Algemeen 
Belang Teuge in het afgelopen jaar; Toos te Winkel, Dinie Klein Lebbink en Betsie 
Vukkink.  
 
 
 

Mededelingen • Whats app stickers zijn verkrijgbaar bij Peter Cornelisz. De app groep bestaat 
op dit moment al uit meer dan 120 personen uit Teuge. Laten we allemaal alert 
blijven op onze veiligheid.  
 

• Directeur Meiltje de Groot vraagt via Lucas Harbers of mensen misschien plek 

hebbne voor een aantal studenten graag huisvesten inzake cleantech. Ofwel of 

mensen een kamer willen verhuren voor studenten luchthaven.  

• Voor 2019 hebben we een nieuwe DorpsContactPersoon in de persoon van 

Stefanie Verwaaijen. Ze start ook samen met Robin Nijhof als Aspirant 

bestuurslid ABT. Robin is 5 jaar geleden aan de rand van Teuge komen 

wonen, met de kinderen de overstap naar school de Zaaier gemaakt en zo in 

aanraking gekomen met Teuge. De tijd gaat echter snel, de kinderen gaan nu 

naar het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Aspirant lid geworden van het 

bestuur van ABT omdat Robin wat voor het dorp wil betekenen. 

Notulen ledenvergadering 
2018 

Geen op- en of aanmerkingen. Goedgekeurd door alle aanwezigen op de 
vergadering. 
 
 



 

 

 

ABT Jaarverslag 2018 • Op 14 januari 2018 wordt TeugeRuns4Life georganiseerd in samenwerking 

met AV34 en de Slaapfabriek; 

• Op de Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018 wordt een terugkoppeling 

gegeven over de activiteiten van 2017 en een vooruitblik op de ontwikkelingen 

in 2018 om te vervolgen met een bierproeverij; 

• Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt 

namens de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd; 

• ABT werkt mee aan het boekje over de neergestorte Lancaster als voorlichting 

aan scholen en bij de herdenking; 

• Op 23 mei organiseert ABT samen met Mens en Welzijn & Dommerholt 

Advocaten de AVG avond voor bestuurders. Eén van de resultaten is een 

aangescherpt AVG beleid ABT en een privacydocument, dat op de website is 

geplaatst; 

• Op 6 juli is de feestelijke opening kunst op de rotonde in Teuge. Het project 

heeft een doorlooptijd van 5 jaar gehad, de rotonde commissie neemt het 

beheer op zich;  

• ABT stuurt een brief over wateroverlast in de kern van Teuge naar de 

gemeente Voorst; 

• ABT stuurt een brief over wateroverlast in de kern van Teuge naar het 

dagelijks bestuur waterschap Vallei en Veluwe 

• Afronding project Teuge Leeft!: Hiermee is het speelveld opgeknapt, een 

kippenren gebouwd, een schoolmoestuin met kweekkas aangelegd, een 

pannaveld geplaatst en heeft cbs de Zaaier een 3D printer gekregen ten 

behoeve van de informaticalessen en projectmiddag; 

• Presentatie Teuge Leeft! Op het Plattelandsparlement Gelderland in Duiven op 

23 februari 2019; 

• 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 maakt zich sterk voor snel internet voor het buitengebied; 

• ABT ondersteunt KIJK, bewaakt veiligheid en onderhoud; 

• ABT levert een actieve bijdrage in het bestuur dorpshuis; 

• 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 alvast genoteerd; 

• ABT organiseert samen met de gemeente Voorst en landschapsbeheer 

Gelderland “ Teuge in het Groen”, stimuleert groen in de voortuinen kern van 

https://www.teuge.eu/images/nieuws/ALV/2018/Presentatie-jaarvergadering-2018-pdf.pdf
https://teuge.eu/index.php/algemeen-belang-teuge/privacy-statement
http://www.croteuge.nl/default.aspx


 

 

Teuge;  

• ABT organiseert samen met de gemeente Voorst en EnergieRijk Voorst een 

collectieve inkoopactie en voorlichting “Zon en Isolatie Collectief Voorst”, 

stimuleren isolatie en aanleg zonnepanelen; 

• ABT schrijft een brief met de zienswijze nav gewijzigde luchthavenbesluit 

Lelystad Airport aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

• ABT werkt mee aan de expositie OKV Voorst in het kader van Voorst 200 jaar 

op tweede paasdag in het dorpshuis ism Ecotribe en de luchthaven; 

• ABT is betrokken bij het project Steengoed Benutten m.b.t de ontwikkelingen 

op het terrein van de Ecotribe 

• ABT is betrokken bij afstemming gemeente Voorst over verkeersveiligheid; 

 

Commisies/ activiteiten 
2018 

Beestenboeltje  

haalt inkomsten uit allerlei activeiten. Met Burendag hebben veel 

mensen geholpen om het kippenhok af te breken, nu is ophokken 

mogelijk. We hebben nu 5 geiten en 2  schapen. Er kunnen konijnen 

geknufffeld en gevoerd worden. Er aantal vrijwilligers die door de 

weekend voeren. Door de weeks voeren er maar 3 mensen, zij zijn een 

kwartiertje per dag bezig, 5 dagen per week. Hier is zeker nog 

aanvulling nodig. Natuurlijk mogen de aanwezig wethouder en raadslid 

zich ook als vrijwilliger aanmelden. Met NL Doet is het kippenhok 

afgebroken en aan het eind van de middag zijn er veel vrijwilligers die 

mee hebben geholpen met NL doet aanwezig op de bbq. De groentetuin 

wordt ook bemest met de mest van het beestenboeltje. Ook krijgt het 

Beestenboeltje  subsidie van het Oranjefonds. De potgrondactie brengt 

ook inkomsten voor het beestenboeltje. 

Speelveld de zandenhof.  

Het terrein aangepakt. De waterhuishouding is verbeterd. Pannakooi als 

wens is ook ingewilligd voor de kinderen. Het korfbal toestel is 

vervangen en het is feestelijk geopend,dit heeft 300 euro opgebracht. 

Commissie die probeert het speelveld schoon te houden. Onderhoud van 

de toestellen gebeurt door de gemeente. Vraag is of er dit jaar nog 

activiteiten georganiseerd worden? De commissie geeft aan in 

september 2019. Auke Vlietstra geeft aan dat het speelveld er op dit 

moment erg mooi uit ziet, complimenten.   

 

Teugje Nieuws.  

5x per jaar worden er 1000 stuks rondgebracht. Een blad voor 

Teugenaren door  Teugenaren. 19 april 2019 Wederom de volgende 

deadline. Meld je activiteiten tijdig, dan kan het mee in Teugje Nieuws. 

Suggestie Marianne Wieggers; zij hebben folder laten drukken op 

gerecycled papier, misschien suggestie voor redactie. Digitaal altijd 

beschikbaar op www.teuge.eu.  

 

Whatshappening 

Whatshappening. Veiligheid van de teugenaren. 130 deelnemers die zich 

aangemeld hebben. Gevaar dreigt . Verdachte personen en autos die 

gesignaleerd zijn. Kunnen nog mensen bij. Peter cornelisz is de eigenaar 

van de app groep. MW vraagt wat is het doel? Het i de bedoeling dat het 

gaat om veiligheid als er onraad is en er gevaar dreigt. Voorbeeld Hond: 

werd binnen een half uur bij de rechtmatige eigenaar terug.  Wijkagent 

kijkt ook mee en legt onderlinge verbanden.  

 

Samen uit eten 



 

 

Ontmoeting tussen jong en oud. 11 keer perr jaar een volle bak. 

Vrijwilligers en leerlingen van de zaaier en zo af en toe een optreden en 

cest la vie in Twello. Chantykoor. Primeur we hebben de kinderen 

moeten afzeggen omdat we de vrijwilligers die we niet hadden. 

Aandacht aan de kinderen. Ging niet met de bezetting. Tijdsbestek. We 

zijn 1x per maand bezig om de groep vrijwilligers en kinderen een 

lekkere maaltijd neer te zetteen. Samenwerking met de kinderen. De 

reserve pool wat uit te breiden. Lijstje van een man of 10. Dan heb je er 

1 die kan.  

 

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2018 

Monument aan de andere kant van de luchthaven. Theo Schaeffer heeft 

boekjes geschreven inzake de lancaster. Neem er een mee. Is 

verschenen in het boekje . Er volgt weer een Fly by en leerlingen zaaier 

en antonius zullen bloemen leggen. De bloemen worden door Papillon 

beschikbaar gesteld. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de 

bevrijding was..We zijn naar de gemeente geweest om volgend jaar 

uitgebreid te vieren. Plan vanuit de provincie om uitgebreid te vieren. 

Vandaag concept ontvangen. Nu nog beoordelen van de inhoud. 

Medewerking van het koninklijk huis bij nodig. 2 extra vrijwilligers 

hebben voor deze commissie. Geweldig om te zien. Meer dan 200 

mensen. Excelsior heeft vorig jaar meegewerkt.  

 

 

 

 

Teuge Runs 4 life. 

Gezonde activiteit. 1e zondag van het jaar. Jong en oud doet mee. Het 

goede doel was dit jaar de Bas van de Goor foundation. Er werd weer 

een mooi bedrag voor het goede doel opgehaald, namelijk 1905 euro!! 

Volgend jaar de 5e editie. 5 januari 2020 de 5e keer.  

Wandelen op Zondag  

Bestaat al weer 4 jaar 

Nog steeds groeiende groep wandelaars 

Elke 3e zondag in de maand 1,5 uur wandelen in de omgeving van 

Teuge. 

Gezelligheid is troef 

Na afsluiting een kopje koffie na bij Take Off 

Doe ook mee en kom op 21 april om 10.00 uur (Dorpshuis) 

 

Teuge Helpt  

We helpen graag de mens die hulp nodig heeft 

Sinds 2015 nieuw initiatief  

Makelaar tussen hulpvraag en aanbod 

Ook in 2018 weer hulpvragen beantwoord, met concrete oplossingen 

Georganiseerd door 4 vrijwiligers 

 

Welkomstmand  

Welkom voor nieuwe bewoners van Teuge 

Aangevraagd door bewoners van Teuge voor hun nieuwe buren als 

eerste kennismaking 

Manden worden gemaakt bij SIZA en gevuld door bedrijven in en om 

Teuge 

In 2018 weer 8 maal uitgereikt 

Als nieuwe bewoners dit willen komt er een stukje in TN, met eventueel 

een foto 

 

 



 

 

Rotonde Teuge.  

Veel dingen tussen de gemeente en provincie door van Rooijen 

uitgevoerd. 6 juli opening plaatsgevonden. Welkom voelen als je Teuge 

in komt rijden. Van Rooijen doet het onderhoud de eerste 3 jaar.  

 

Teuge Leeft project  

Project is gereed. De 3d printer wordt gebruikt op cbs de Zaaier, en de 

tuinkas en het pannaveld zijn in gebruik.. Voor het project is  14500 

euro binnengehaald. Deel in 2017 en eind 2018 binnen. Financiele cijfers 

geeft het verschil aan.  

 
Financien Financieel 2018 en begroting 2019 

Jan v.d. Noort legt het overzicht van 2018 uit. De begroting van 2019 

wordt getoond.  

 

Verslag kascommissie over 2018 

Herman Vukkink en Michel Quak hebben de kas gecontroleerd en waren 

tevreden.  

 

Benoeming kascommissie 2019 

Nieuwe kascommissie is Michel Quak en Marianne Wieggers 

 
Activiteitenplan 2019 Ruimtelijke ordening.  

Belangen Teuge vertegenwoordigen met betrekking tot ontwikkelingen 

luchthaven conform resultaten ledenraadpleging 2017; 

Vertegenwoordiging ABT in de Commissie Regionaal Overleg Teuge; 

Periodiek overleg met de directie van de luchthaven;  

Samenwerken met de gemeente Voorst ten aanzien ontwikkelingen 

Lelystad airport; 

Betrokkenheid en informatie leveren en delen voor het project 

Steengoed Benutten (ontwikkeling Ecotribe terrein); 

Promoten en stimuleren deelplannen vanuit de Dorpsvisie “Kanskaart 

voor Teuge” in samenwerking met Teugenaren en de gemeente Voorst; 

Betrokken en input leveren voor de ontwikkelingen luchthaventerrein: 

luchthaven Teuge en de gemeente Voorst; 

Overleg met gemeente ten aanzien van huisvesting en infrastructuur; 

Evenementen  

Vertegenwoordiging bij evenementen;  

Overhandigen van een welkomstmand aan nieuwe dorpsbewoners 

(aanmelden door buren);  

Mede organiseren “aan tafel met de Burgemeester”, evenement voor 

alle vrijwilligers in Teuge op 29 maart 2019; 

Bijdrage leveren aan de herdenking 4 mei bij het monument naast KIJK;  

Organiseren attentie voor vrijwilligers van ABT;  

Organiseren en ondersteunen van NLDoet (maart) en burendag 

(september); 

Organiseren Teuge Runs 4 Life op 5 januari 2020; 

In samenwerking met verenigingen in Teuge organiseren Zomer in 

Gelderland 2020; 

2020 Herdenking 75 jaar; 

Projecten  

Bijdrage initiatief sportclub Teuge met betrekking tot “Open Club” Teuge 

Nieuwe ansichtkaart Teuge 

Veiligheid  

Voortzetten WhatsHappening Teuge; 

Overleg met gemeente Voorst en politie over handhaven snelheid wegen 

Teuge; 

Bestuursaangelegenheden  

https://www.teuge.eu/nieuws/295-ledenraadpleging-algemeen-belang-teuge-ontwikkeling-luchthaven-teuge
http://croteuge.nl/default.aspx
https://wonenenruimte.gelderland.nl/steengoedtransformatieplein/challenge/fliegerhorst+teuge/default.aspx


 

 

Betrokkenheid bij bestuur Dorpshuis en KIJK; 

Werven bestuursleden en vrijwilligers; 

Organiseren van bestuursvergaderingen ABT;  

Overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Voorst;  

Afstemming met de ABT commissies;  

Afstemming met verenigingen, sportclub, stichtingen en cbs de Zaaier in 

Teuge; 

Communiceren activiteiten en bijdragen ten behoeve leefbaarheid 

Teuge; 

Informeren bewoners door nieuwsbijdrages te leveren aan Teugje 

Nieuws; 

Beheer website https://teuge.eu/;  
 

Interactieve aanvulling 
activiteitenplan 

De leden krijgen post-its om ideeen aan te leveren voor het bestuur 

ABT. 

Verzameld: 

Spoorwegovergangen sluiten in Teuge  

Zitting van Voorst onder de Loep in dorpdshuis 

Beukenboom hoek Zanden/Parmentierstraat beeld van laten maken 

Carven, evt door bewoner Ecotribe 

Best practice van andere belangenverenigingen 

Informatie delen per mail 

Buslijn 15 

Kanskaart Teuge, welke activiteiten, volgende stappen 

Fietsen op zondagmiddag 

Gesprek met DCP Marianne en Stefanie 

Waterpunt moestuin 
 

Communicatie Hoe willen de leden op de hoogte worden gehouden? 
Website en ontwikkelingen per mail. 
Daarnaast Teugje Nieuws en avonden met specifieke thema’s 
 

Bestuursverkiezingen Rooster van aftreden/ herkiesbaar   

Bestuur van Algemeen Belang Teuge 

2019 

Lucas Harbers - herkozen 

2020 

Jan van den Noort 

2021 

Hetty Vorselman-Pas  

Nico Jurgens  
 

Rondvraag Henk Beekhuis stelt voor een kunstwerk (carving) te maken van de beuk op de 
hoek van de Zanden en Parmentierstraat. 
Suggestie van Marianne Wieggers om gerecycled papier te gebruiken voor folders 
en boekjes ABT. 
Remco Uenk Vraagt naar status projecten vanuit de kanskaart Teuge 
Bert van de Zedde vraagt bij herdruk boekje “I flew…” om juiste bronvermelding. 

Sluiting Formeel Deel • Dank aan de tennisclub voor de gastvrijheid (Lucas Harbers) 

• Aanstaande vrijdag “uit eten met de Burgemeester” voor vrijwilligers Teuge in 
het verenigingsgebouw klootschiet vereniging 

Lucas rondt het formele gedeelte af en bedankt een ieder voor zijn of haar komst. 
Robin Verhoek verzorgt de bierproeverij. 

 


