
 

 

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering ABT 22 maart 2022 

1. Opening 

Namens het bestuur opent de voorzitter Lucas Harbers de vergadering. Het bestuur bestaat uit Hetty 

Vorselman-Pas, Stefanie Verwaaijen, Jan van den Noort, en online aanwezig Nico Jurgens. Afwezig is 

Robin Nijhof. Aspirant bestuurslid: Mariska van Rossum. 

Dank voor de mooie opkomst.  

2. Mededelingen 

- De volgende leden hebben zich afgemeld: Linda Kruitbos, Aartje Veeneman, Marjo Prigge, 

Remco Uenk, Marianne Wieggers, Hans Droog (SP Teuge), Wim van Beek (AV-34), Martin 

Nieuwenhuis (tennisclub Teuge), Roel Terwijn (Mens en Welzijn), Het college van de 

gemeente Voorst. 

- De fotografen zijn Peter Cornelisz en Eelco Gieles 

- De mooie koekjes zijn gemaakt door Petra Bonekamp 

- Actie Oekraïne: oproep van Sabine te Wierik, Michael en Jessica Damen. Er staan containers 

bij cbs de Zaaier tot 30 maart. Behoefte aan verbandmaterialen, luiers, EHBO artikelen en 

voedingsproducten. 

- De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn: Jolijn Overvelde, 

Gea Stoter, Tinus Ooms, en Erelid Theo Jansen. 

  

3. Notulen van de ledenvergadering van 29 oktober 2020 

De notulen worden goedgekeurd. 

4. Jaarverslag ABT 2020 en 2021 

Er zijn vele activiteiten (zie website Teuge.eu), de voorzitter benoemt enkele highlights: 

- 75+1 de 4 mei viering is weer – na 2 Corona jaren – actief. Nieuwe leden die toegetreden zijn 

tot deze commissie zijn Albert Steunenberg en Robert Voordes 

- NL doet / Burendag, welke druk bezocht zijn 

- Ontwikkelingen luchthaven 

- Snel internet: glasvezel wordt aangelegd 

- Vrijwilligers attentie uitgereikt 

- Welkom in Teuge bord 

- Monument Kijk is overgedragen aan de Gemeente Voorst 

- Bestuur op den Toega ondergebracht bij Sportclub Teuge 

- Nieuwe ansichtkaart gemaakt 

- Kaartjes met zonnebloempitten rondgebracht naar alle Teugenaren 

- Kunst in Teuge (zie verderop) 

- Wateroverlast: Overleg met Gemeente en Waterschap, op 18 mei vindt de informatieavond 

plaats, de uitnodiging volgt. 

- Welkom in Teuge d.m.v. welkomstmand 

- Ruilboekenkast geplaatst bij Kinderboerderij. Daarin zitten ook mondkapjes en zelftesten 

voor mensen die deze moeilijk zelf kunnen betalen. 

 

 



 

 

5. Commissies / activiteiten 2020 / 2021 

- Commissie welkomstmand: in 2020 zijn er 24 manden uitgereikt, in 2021 21 stuks en in 2022 

al 16 stuks. Groot succes! 

- Commissie dierenverblijf: met 11 vrijwilligers worden de dieren gevoerd en de klussen 

gedaan. Herman Vukkink stopt aan het einde van dit jaar als coördinator, er wordt dus een 

nieuwe coördinator gezocht. 

- Commissie speelveld: Aartje en Linda zijn gestopt, nieuw is Frank Baas. 

- Zwerfvuil: Tijdens laatste Opschoondag zijn er 28 volle zakken zwerfvuil geraapt. Ook het 

zwerfvuil ruimen met de kinderen van de Zaaier is weer opgestart. 

- Wandelen op zondag: Iedere 3de zondag van de maand om 10.00 uur, start bij het Dorpshuis, 

er wordt ongeveer 5 km gewandeld. Nieuwe wandelaars zijn van harte welkom. 

- Samen uit Eten: door Corona een tijd niet georganiseerd. In het begin van het jaar is 

voorzichtig gestart met lunches in groepjes van 8 personen. Was erg gezellig. Vanaf april 

wordt het weer in de oude vorm opgestart, in het begin nog wel zonder hulp van de kinderen 

van de Zaaier. 

- Teugje Nieuws: verschijnt 5 x per jaar. Door Corona wat minder artikelen, maar het trekt nu 

weer aan. Volgende deadline voor het leveren van artikelen voor de volgende editie is 29 

april. 

- What’s Happening Teuge (nu Calamiteiten app). Loopt goed, op dit moment 205 leden. Er 

zijn nog enkele stickers van Buurtpreventie, op te halen bij Peter Cornelisz. 

- Herdenking 4 mei: gaat dit jaar weer plaatsvinden om 19.00 uur bij KIJK. Albert en Robert zijn 

toegevoegd. Programma is bekend. Wat laat begonnen met de organisatie. Er wordt nog 

over nagedacht hoe hierin de oorlog in Oekraïne kan worden meegenomen. 

- Teuge Runs for Life: is nu gepland voor 14 januari 2023. Hardloopwedstrijd over het 

vliegveld.  

- Commissie Rotonde: 1 vogel hangt, maar wordt binnenkort hersteld. De reclameborden zijn 

weer voor 3 jaar verlengd. Eric van Rooyen verzorgt het groot onderhoud voor de komende 3 

jaar.  

 

6. Financiën 

Penningmeester Jan van den Noort geeft aan dat de kascontrole commissie de cijfers van 2 jaren 

heeft goedgekeurd. De commissie bestaat uit Lonneke Schipper en Marjanne Wieggers. Eén van deze 

2 leden gaat nog door. Als nieuw lid heeft Hetty Vorselman zich beschikbaar gesteld. 

Lonneke geeft de complimenten aan Jan hoe alles is aangeleverd en hoe goed alles eruit ziet.  

Jan geeft een korte toelichting op de cijfers: 

- In 2020 geëindigd met een positief resultaat van € 2.436,-, ondanks dat er in dat jaar aan de 

adverteerders van het Teugje Nieuws (ivm Corona) maar de helft van de advertentie kosten 

in rekening is gebracht. Er waren wél subsidies van Gemeente en NL Doet. Maar er waren 

weinig acties. 

- In 2021 geëindigd met een positief resultaat van € 5.954,=.  Dit komt o.a. omdat er wel 

subsidies zijn ontvangen voor het Jubileum ABT (€ 4.000,=), maar dat is nog niet uitgegeven. 

- Begroting 2022: € 5.024,= negatief, dit komt o.a. doordat de kosten voor het Jubileum ABT 

wel uitgegeven gaan worden. 

 

 

 



 

 

 

7. Dorps Contact Persoon (DCP) 

Stefanie is in juli 2019 gestart als DCP met mooie plannen, maar helaas gooide Corona roet in het 

eten. Neemt niet weg dat er heel veel is en nog wordt georganiseerd: 

- Dorpsquiz: deze staat nu gepland voor 22 mei 2022 

- Koningsdag 

- Afscheid burgemeester in juni 2022 

- Welkomstmanden voor nieuwe bewoners 

- Communicatie d.m.v. Facebook pagina en Teugje.eu 

- Kunstproject met Mark Huser 

- Contact met de collega’s DCP in de andere dorpen van de Gemeente Voorst 

- Welkomstbord Teuge 

- Dorpslunch op 3 april 2022 

- Mozaïkbankje:  inmiddels hebben 3 vrijwilligers zich aangemeld, maar meer hulp is zeer 

welkom! 

- En daarnaast heel veel losse hand- en- spandiensten. 

Chris Frencken van de Gemeente Voorst geeft aan dat de nieuwe burgemeester binnenkort ook 

kennis wil maken met Teuge. Hij zal hierover contact opnemen met Stefanie. 

8. ABT 111 jaar 

Dit wordt op zondag 3 april gevierd met een heerlijke dorpslunch voor alle Teugenaren. Er zijn allerlei 

activiteiten voor de kinderen, er is muziek aanwezig en er is een loterij met leuke  prijzen. Er hebben 

zich al 50 gezinnen aangemeld en tijdens de avond komen er nog diverse aanmeldingen binnen. 

9. Aktiviteiten plan 2022 

Het volledige plan staat op Teuge.eu, de voorzitter geeft enkele belangrijke items: 

- Contacten met de luchthaven, waarbij er zorgen blijven voor de luchtkwaliteit als de 

vluchtactiviteiten toenemen. 

- Kanskaart Teuge: infrastructuur, wandelpaden, wegen 

- Wateroverlast: organiseren info avond 

- Contact met Gemeente over aanvullende woningbouw, m.n. senioren woningen 

- Dorpslunch ABT 

- Kunst Park van Teuge 

- Appels en peren sap productie tbv Kinderboerderij 

- Bestuur in diverse overlegorganen. 

  

10. Bestuursverkiezing 

- Nico Jurgens is herkiesbaar voor 3 jaar, wordt zonder bezwaar verlengd 

- Lucas Harbers is herkiesbaar voor 3 jaar, wordt zonder bezwaar verlengd. Hij geeft wel aan 

dat dit zijn laatste 3 jaren zijn. 

- Hetty Vorselman treedt af en wordt door Lucas bedankt voor haar enorme inzet. Ze ontvangt 

een mooie Teuge Tegel en een mooie bos bloemen. 

- Mariska van Rossum wordt zonder bezwaar gekozen als nieuw bestuurslid en ontvangt het 

Teuge speldje. 

 



 

 

 

 

11. Rondvraag 

Mark Huser vraagt of er iets gedaan kan worden aan de luchtkwaliteit en geluid van de vliegtuigen 

door rustig op te trekken en pas hoger het gas open te zetten. Lucas geeft aan dat de meeste 

geluidsbelasting door de parachutisten wordt veroorzaakt, ze willen zoveel mogelijk sprongen per 

dag willen doen en hebben een zware motor nodig voor het stijgen met meerdere passagiers. 

Daarnaast is handhaving alleen toegestaan door de luchtvaartpolitie. Maar piloten worden wel 

aangesproken op hun gedrag. Meeste klachten komen overigens uit de lijn in het verklengde van de 

landingsbaan, Apeldoorn en Twello. 

 

Na de pauze vraagt Kim Arntzen van Mens en Welzijn kort aandacht voor de vrijwilligerscentrale. Na 

het Corona tijdperk zijn ze nu weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht je wat tijd over hebben 

kijk dan in de vrijwilligers vacature bank: https://www.vrijwilligersvacaturebankvcv.nl/ 

Ze geeft haar complimenten over alles wat er al in Teuge wordt gedaan! 

 

12. Presentatie Kunst in het Park van Teuge 

Mark Huser geeft een zeer enthousiaste en bevlogen presentatie over het nieuwe kunstwerk wat hij 

aan het maken is. Zie zijn presentatie op de website Teuge.eu. Het nieuwe kunstwerk wordt 

geplaatst aan de ingang van de Fokkerstraat, ook zichtbaar vanaf de Rijksstraatweg. 

13. Presentatie sportoutfit Teuge 

Inge Velthuis geeft in een presentatie uitleg hoe haar plan om een Teuge shirt te ontwikkelen is 

gegroeid van een idee naar een daverend succes, waardoor Teuge nu zichtbaar is ver buiten de 

dorpsgrenzen. Het is een eenmalige actie geweest, maar mocht er heel veel interesse zijn voor deze 

mooie artikelen, dan is nabestelling mogelijk.  

Na haar presentatie wordt Inge verrast door Lucas en benoemd tot Teugenaar van het Jaar 2022 van 

Teuge. Zeer welverdiend ontvangt ze de bloemen en het speldje van Teuge. 

14. Presentatie ontwikkelingen luchthaven Teuge 

Door de directeur van de luchthaven Teuge, Matthijs de Haan, wordt ingegaan op het 

luchthavenbesluit, waarover in Q2 een besluit genomen gaat worden. 

Daarnaast geeft hij uitleg over de 3 pilaren van het vliegveld: duurzaamheid, innovatie en educatie, 

en toerisme en recreatie.  

15. Afsluiting met een hapje en een drankje 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Door alle aanwezigen wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een heerlijk hapje en 

drankje. 

https://www.vrijwilligersvacaturebankvcv.nl/

