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Aantal aanwezige leden: 68   
 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 
ALGEMEEN BELANG TEUGE D.D. 30 MAART 2005 

 
1. OPENING 
De voorzitter, de heer Geschiere, heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de ereleden met een 
speciaal welkom voor mevr. Den Ouden. 
Van Liberaal 2000 is de heer F. Leerkes aanwezig en het bestuur van PECO is met twee personen 
vertegenwoordigd.  
 
2. NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 24 MAART 2004 
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. JAARVERSLAG 2004 
Mevr. H. Jansen vraagt naar de stand van zaken van de 30 km zone in de kern van het dorp en de aanleg 
van fietssuggestiestroken.  
De heer Oleman deelt mee dat de geplande uitvoering voor 2004 uitgesteld is naar het voorjaar van 2005. 
 
4. FINANCIEEL OVERZICHT 2004 INCLUSIEF ALLE COMMISSIES 
De penningmeester, de heer Van Essen, stelt dat een resultaat van Euro 2.200,-- een goede prestatie is. 
Uitgebreide financiële stukken zijn aanwezig en zijn ter inzage in de pauze.  
 
De heer Van Oorspronk vraagt of de saldi van kas, bank en spaarrekening inclusief de saldi van de 
commissies zijn. De heer Van Essen antwoordt dat deze tegoeden exclusief zijn omdat de commissies een 
eigen kas beheren. 
De heer Van Oorspronk vraagt of de bedragen Euro 46,73 en Euro 2.200,-- op de bank zijn gestort. De 
voorzitter deelt mede dat deze bedragen in het saldo van de bank zijn terug te vinden: opgeteld is het 
bedrag Euro 2.249,-- inclusief het saldo van de toneelclub. 
 
De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van het gesprek op de ledenvergadering van 2003 de 
toneelclub heeft besloten vanaf 1 april 2004 een eigen rekening te beheren. Vandaar dat de financiën van 
het toneel tot 31 maart terug zijn te vinden in de bankzaken van ABT en vanaf 1 april te vinden zijn in 
een eigen kas en bank van de toneelclub. 
 
Het financieel overzicht wordt goedgekeurd. 
 
5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
Mevr. J. Ruigrok en de heer W. den Uijl hebben de algemene boekhouding en de boekhouding van de 
zelfstandige commissies gecontroleerd en goedgekeurd. 
De penningmeester wordt decharge verleend. 
 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het werk dat is verricht en bedankt mevr. Ruigrok die de 
kascommissie verlaat. 
 
Mevr. S. Geschiere meldt zich aan voor de kascommissie waarmee de kascommissie voor 2005 zal 
bestaan uit de heer W. den Uijl en mevr. S. Geschiere. 
 
6. ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2005 
De voorzitter schenkt aandacht aan het rooster van aftreden dat in het plan is opgenomen. Bestuursleden 
zijn na 3 jaar aftredend en wanneer iemand tussentijds een bestuurslid vervang neemt dit lid de plaats in 
van het aftredende lid. Tevens wordt erin voorzien dat de dagelijkse bestuursleden (voorzitter, secretaris 
en penningmeester) niet tegelijkertijd aftredend zijn net als de eerste en tweede voorzitter, eerste en 
tweede secretaris en eerste en tweede penningmeester. 
Het rooster is hiermee vastgesteld. 
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Activiteitenplan 
In het activiteitenplan is o.a. het bevrijdingscomité Canadezen opgenomen. 7 mei zal een kleine groep 
Canadezen Teuge bezoeken op de luchthaven. 
 
Het bestuur heeft besloten om een drietal aandachtsgebieden te benoemen die door enkele bestuursleden 
worden behartigd, t.w. faciliteiten, evenementen en ruimtelijke ordening. 
 
De heer Van Oorspronk mist een stukje verkeer en veiligheid. 
De voorzitter stelt dat verkeer en veiligheid opgenomen zal worden in het activiteitenplan. 
 
Het activiteitenplan wordt goedgekeurd. 
 
Begroting 
Wat betreft de begroting deelt de penningmeester mee dat de post Euro120 positief van de Zandenhof niet 
juist is genoteerd; het moet Euro120 negatief zijn. 
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
7. ONTWIKKELING ROND BOUWPLAN DE ZWAAN 
De voorzitter memoreert in het kort de geschiedenis rond het bouwplan De Zwaan.  
Hij geeft het woord aan de heer Pruijt die meedeelt dat in oktober 2004 de ontwikkelingen vastliepen. 
Veel partijen waren betrokken bij het bouwplan. Peco vanwege het evenemententerrein, de Sportclub 
vanwege ruimtetekort, de tennis a.g.v. nieuwbouwplannen voor een clubhuis, het vliegveld door het 
beoogde industrieterrein en ABT vanwege het algemeen belang en het dorpshuis. 
Begin 2005 presenteerde de gemeente in samenwerking met de luchthaven een plan waarin Peco 8000 m2 
in gebruik krijgt tot 2020 naast het Peco gebouw, over de volkstuinen en langs de sportvelden op het 
voormalig defensiecomplex. Dit terrein kan algemeen dienen als evenemententerrein en kan tevens als 
trainingsmogelijkheid worden benut door de sportclub. Hiermee zou Peco verder kunnen, wordt het 
bezwaar ingetrokken en kan het bouwplan De Zwaan van start. Op 5 april wordt in het college van B&W 
het formele besluit genomen van het bouwplan De Zwaan en de inspraakprocedure vastgesteld. Tevens 
wordt het convenant tussen gemeente, luchthaven, Peco en ABT vastgesteld. Het bouwplan kan dan van 
start. Hoe de situatie na 2020 zal worden kan in de komende 15 jaar in goed onderling overleg worden 
vastgesteld. Hierin speelt onze dorpsvisie en de visie die door de gemeente wordt ontwikkeld samen met 
de bevolking een centrale rol. 
Onderdeel van het bouwplan De Zwaan is in ieder geval het dorpshuis.  
Er komt vier weken de tijd om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen kan nog dit jaar de 
schop in de grond. 
 
De heer G. Ganzevles stelt dat Peco heel tevreden is over de gang van zaken en de steun van ABT 
waarvoor hij ABT hartelijk bedankt. 
 
Mevr. Jansen vraagt hoelang men nog gebruik kan maken van de huidige volkstuinen. De voorzitter is 
hiervan niet op de hoogte. De nieuwe locatie van de volkstuinen is aan de zuidkant van het gebouw van 
de Peco tot aan de woningbouw dat tegelijkertijd als buffer fungeert met het evenemententerrein.  
Hij stelt verder dat de familie Beekhuis als bezwaarmakers inzake de volkstuinen binnenkort bericht 
zullen ontvangen van de gemeente. 
 
De heer Th. Jansen stelt dat er een stuk grond braak ligt achter zijn huis en de huizen aan de Bleriotstraat 
dat gebruikt kan worden als volkstuin. De woningbouwvereniging Goed Wonen wordt eigenaar van deze 
grond. 
De voorzitter stelt dat als iemand interesse heeft om deze grond te gebruiken als volkstuin men zich kan 
melden bij Goed Wonen. 
 
De heer Ganzevles stelt dat de sportclub extra ruimte nodig heeft voor een trainingsveld. De voorzitter 
deelt mee dat het evenemententerrein ook gebruikt zal gaan worden door de Sportclub als oefenveld. 
Verder lijkt het erop dat onze aanzet tot een dorpsvisie vrij bepalend gaat worden voor de verdere 
uitwerking door de gemeente. In de toekomst kan wellicht verdere uitbreiding plaatsvinden voor de 
Sportclub. 
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NIEUWS VAN NIEUWBOUW DE ZAAIER 
De heer Vlietstra meldt dat momenteel het wachten is op de aanbesteding van de bouw. Afhankelijk van 
de aannemer kan het nog maanden duren voordat de schop in de grond gaat. Hij heeft schetsen en een 
maquette van de nieuwe school meegebracht. Hij hoopt op een goede samenwerking met de buren. Het 
verdere verloop van de bouw zal worden meegedeeld aan de Teugenaren. 
 
De heer Van Essen vraagt wat er met het oude schoolgebouw gaat gebeuren. 
De heer Vlietstra stelt dat de gemeente hier niets over los laat, maar het zou hem niets verbazen wanneer 
de Eben Haezer school deze locatie tijdelijk gaat gebruiken. 
 
8. WIJZIGING STATUTEN 
De voorzitter benoemt de voorgestelde wijzigingen in het kort: 

- naam wijzigen in Algemeen Belang Teuge 
- werkgebied definiëren zoals opgenomen in de uitgave van de gemeente “Voorst in cijfers 2004” 
- aspirantleden schrappen 
- leeftijd voor een bestuurslid verlagen tot 18 jaar 
- het bedrag van een duizend gulden veranderen in twee duizend vijfhonderd euro. 

 
De voorzitter stelt dat voor een wijziging van de statuten in de ledenvergadering twee derde van het aantal 
leden aanwezig moet zijn waarvan bij stemming twee derde van de aanwezigen voor moet stemmen. Is 
het aantal aanwezige leden lager dan twee derde van het aantal leden dan moet tussen 2 en 4 weken na de 
eerste ledenvergadering een tweede ledenvergadering worden uitgeschreven waarvan twee derde van de 
dan aanwezige leden voor moet stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
Aangezien op deze ledenvergadering geen twee derde van het aantal leden aanwezig is wordt een extra 
ledenvergadering vastgesteld voor 27 april 2005, waarvoor de voorzitter allen van harte uitnodigt. De 
agenda hiervoor zal tijdig worden toegestuurd. 
 
De heer Van Oorspronk stelt voor om ook maar meteen het aantal van twee derde aanwezige leden voor 
een statutenwijziging te veranderen. De voorzitter stelt dat dit niet meer mogelijk is omdat een dergelijke 
wijziging aangegeven moet worden op de agenda van de ledenvergadering wat nu niet gebeurd is. Tevens 
vindt het huidige bestuur dit artikel eigenlijk wel een goede zaak waardoor op een degelijke manier met 
een statutenwijziging om moet worden gegaan. 
  
De heer Klein Lebbink vindt een verhoging tot Euro 2500,-- aan de lage kant. De voorzitter stelt dat het 
bedrag niet meer gewijzigd kan worden omdat dat aangegeven zou moeten worden op de agenda van de 
ledenvergadering wat nu niet gebeurd is. Wanneer echter meer van dit soort opmerkingen komen dan zal 
het bestuur zich hierover moeten beraden. 
 
De heer Pruijt stelt dat de leden geraadpleegd zullen worden bij een hogere investering van Euro 2500,-- 
wat vooral bij het dorpshuis het geval zal zijn. 
 
De heer V.d. Zee stelt dat hij schriftelijk de vraag heeft gesteld hoe vaak het in het verleden is 
voorgekomen dat men een hogere investering dan 1000 gulden heeft gedaan, waarop hij nog geen 
antwoord heeft ontvangen. Hij is van mening dat het bedrag niet gewijzigd moet worden naar Euro 2500,-
- maar veranderd moet worden in Euro 1000,--. 
De voorzitter deelt mee dat het nog nooit is voorgekomen dat een hogere investering dan 1000 gulden 
noodzakelijk was. Aangezien het dorpshuis er aan komt is een investering van Euro 2500,-- niet meer 
denkbeeldig.  
Verder stelt hij dat de huidige statuten 25 jaar oud zijn, de levensstandaard behoorlijk gestegen is en dus 
een verhoging van het investeringsbedrag gerechtvaardigd is. 
 
De heer Blumink vindt een dergelijk verhoging moeilijk en hij heeft ook moeite met het hele 
dorpshuisgebeuren. 
De voorzitter stelt dat bewust gekozen is voor een samenwerkingsverband met de Sportclub wat het 
dorpshuis betreft zodat er een risicospreiding plaats vindt en het bied financieel gezien ook betere 
mogelijkheden. 
 
De heer Van der Zee stelt voor er een eenheid van tijd bij te zetten, bijvoorbeeld per jaar. 
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Mevr. Den Ouden stelt dat zij de hoogte van het bedrag ondergeschikt vindt aan de tijdsfactor: per 
hoeveel tijd wordt het bedrag uitgegeven. Als er geen tijdslimiet aan verbonden wordt is het een open 
bedrag. 
 
De heer Oleman stelt dat in de statuten wordt gesproken over een verenigingsjaar waaraan het 
investeringsbedrag gekoppeld kan worden. 
 
De ledenvergadering besluit dat de statutenwijziging van dit artikel op een dergelijke manier doorgevoerd 
moet worden. 
De voorzitter stelt dat dit besluit van de ledenvergadering door de heer Pruijt voorgelegd zal worden aan 
de notaris. 
 
9. VOORSTEL PROCEDURE ERELIDMAATSCHAP 
Het bestuur stelt voor het erelidmaatschap niet alleen voor bestuursleden ter beschikking te stellen maar 
voor alle leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor ABT. Tevens stelt het bestuur voor dat de 
ledenvergadering een besluit neemt of een door het bestuur of anderen voorgedragen lid erelid wordt. Het 
beëindigen van een functie is een goed moment om tot een voordracht voor erelidmaatschap te komen, de 
speld zal het symbool blijven. Een erelid hoeft geen contributie te betalen.  
De voorzitter geeft mevr. Den Ouden, bedenker van de speld, het woord om het symbool te uit te leggen. 
 
Mevr. Den Ouden vertelt dat naar aanleiding van het vertrek van Jan Haverkamp als bestuurslid zij het 
symbool heeft bedacht. Jan was jarenlang afwisselend voorzitter en penningmeester geweest. 
 
De speld bestaat uit een spiraal met steeds wijder wordende ringen. 
Op een zeker moment sta je als mens in de wereld, je begint met een hele kleine wereld waar je in terecht 
komt, dat is het eerste ringetje. Een spiraal groeit, van lieverlee wordt de kring om je heen groter, je gaat 
naar school en opeens had zij zelf de overgang meegemaakt om deel uit te mogen maken van een club als 
Algemeen Belang. Hoe mensen bereid zijn veel van hun tijd te investeren in een gemeenschap zonder dat 
het direct iets oplevert. Je doet het gewoon om deel uit te maken van die gemeenschap en je doet dat om 
jezelf goed te laten voelen. Zij heeft zelf gevoeld dat je er wezenlijk van groeit, het is groter dan binnen je 
gezin, je werk etc. Je doet het belangeloos en als mens groei je ervan. Ik heb er met de kunstenares Joke 
Visser in Terwolde over gesproken en wij zijn samen gekomen tot die vergrotende spiraal voor het erelid 
als mens die bereid is belangeloos iets voor mensen te doen. Zij is ervan overtuigd dat velen die groei 
gevoeld hebben en dat het die persoon goed gedaan heeft. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Den Ouden voor haar uitleg. 
 
De heer Nijenhuis stelt voor ook een lid van verdienste op te nemen in de procedure. De voorzitter stelt 
dat het bestuur dit heeft overwogen maar toch geen verschil wil maken tussen erelid en lid van verdienste.  
 
Mevr. Ruigrok verzoekt de penningmeester haar weer een kwitantie voor de contributie te sturen omdat 
zij er moeite mee heeft geen contributie meer te betalen. 
 
Mevr. H. Jansen vraagt of het nu ook mogelijk is dat een commissielid erelid wordt wat de voorzitter 
beaamt. 
 
Mevr. Wielart vindt het heel vervelend om over iemands erelidmaatschap te stemmen waarbij die persoon 
aanwezig is 
De voorzitter is het hiermee eens en stelt voor dat het mogelijk is dat die persoon tijdens de stemming de 
zaal verlaat. 
 
De heer Ruigrok is van mening dat het bestuur capabel genoeg is om zelf te bepalen wie erelid wordt en 
stelt voor het niet voor te leggen aan de ledenvergadering. 
 
De ledenvergadering besluit dat het bestuur bepaalt wie erelid wordt en dat er geen stemming in de 
ledenvergadering nodig is. 
 
10. JAARVERSLAGEN VAN DE COMMISSIES 
Kinderboerderij ’t Beestenboeltje 
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De heer Den Uijl doet verslag van de activiteiten in 2004 die ter inzage zijn bij de agenda. 
 
Commissie tegen uitbreiding luchthaven Teuge 
De heer Den Uijl doet verslag van de gebeurtenissen in 2004 die ter inzage zijn bij de agenda. 
De voorzitter deelt mede dat hiermee tevens de commissie is opgeheven. 
De heren Den Uijl en Muller ontvangen bloemen met dank voor de jarenlange verrichte werkzaamheden. 
 
Dorpsverfraaiingscommissie 
Mevr. Kruitbosch rapporteert en deelt mede dat de commissie haar best doet activiteiten te organiseren. 
Het blijft voorlopig alleen bij het onderhouden van de bloembakken en de verkoop van potgrond. 
De voorzitter bedankt de commissie voor de inzet onder moeilijke omstandigheden en hoopt op betere 
tijden. 
 
Oranjebelang 
De heer Oleman vertelt over het Voorster bevrijdingscomité dat activiteiten organiseert voor de te 
verwachten Canadezen die van 1 t/m 10 mei in de gemeente Voorst zullen zijn. Zij worden op 7 mei op 
de luchthaven in Teuge verwacht onder auspiciën van Oranjebelang Teuge en de 
dorpsverfraaiingscommissie die zal zorgen dat het dorp versierd is. Ook de kinderen zullen bij deze 
activiteit worden betrokken. 
 
De heer Oleman stelt verder dat de werving voor nieuwe leden voor Oranjebelang geen effect heeft gehad 
en hij helaas moet meedelen dat met ingang van vandaag Oranjebelang ophoudt te bestaan. Het 
oranjefeest op 30 april 2005 zal het laatste feest zijn dat door Oranjebelang wordt georganiseerd.  
De voorzitter is van mening dat het een schokkende mededeling is hoewel iedereen het had kunnen 
voorzien. Na precies 20 jaar houdt Oranjebelang op te bestaan. 
 
De heer Oleman verzoekt de aanwezigen zich aan te melden als medewerker voor het oranjefeest op 30 
april a.s. omdat er nog 14 medewerkers nodig zijn.  
 
De heer Van Essen stelt voor contact op te nemen met de jeugdcommissie van sportclub Teuge voor het 
uitbesteden van de catering voor het oranjefeest met eventueel de mogelijkheid van een gedeelde 
opbrengst. 
De voorzitter stelt dat deze suggestie meegenomen zal worden. 
 
Bestuursverkiezing
De heer D. Oleman en mevr. H. Jansen zijn aftredend en niet herkiesbaar. 
De voorzitter overhandigt de heer Oleman bloemen met dank voor de jarenlange inzet voor Oranjebelang. 
De voorzitter richt het woord tot mevr. H. Jansen die vanaf het begin, 20 jaar geleden, lid is geweest van 
Oranjebelang en nu aftreedt. Zij heeft tevens vanaf het begin het secretariaat gevoerd en heeft zich met 
heel veel energie ingezet voor Oranjebelang. Zij was op meerdere plekken binnen de vereniging actief 
zoals o.a.het verzorgen van de bloembakken. Tevens was zij altijd een actieve deelneemster aan de 
vergaderingen van ABT.  
Ook haar veel te vroeg overleden echtgenoot de heer E. Jansen wordt nu postuum bedankt voor zijn 
jarenlange inzet voor ondermeer Oranjebelang. 
Het bestuur heeft zich beraden over een erelidmaatschap voor haar en de voorzitter is blij haar hiermee de 
speld te kunnen overhandigen. Zij is het eerste erelid dat geen bestuurslid is geweest. 
 
Mevr. H. Jansen bedankt hartelijk voor de eer en het benoemen van haar echtgenoot. 
 
Jaarverslag toneelclub Op den Toega 
Mevr. Wielart stelt dat de club heel druk bezig is met de organisatie van het openluchtstuk dat op 17, 18 
en evt. 19 juni bij de schaapskooi wordt opgevoerd. 
De voorzitter is bijzonder geïmponeerd door de daadkracht van de club. 
 
Mevr. Dennekamp vraagt of het stuk in het dialect is, waarop mevr. Wielart antwoordt dat het gedeeltelijk 
in dialect is en het zich afspeelt in de jaren zestig. 
 
Speelveld De Zandenhof 
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Mevr. T. Uenk stelt dat er nog steeds een vacature bestaat en verzoekt de aanwezigen zich te melden als 
men geïnteresseerd is. 
Zij bedankt alle gevers en collectanten voor de collecte van Jantje Beton. 
 
Bestuursverkiezing 
De heren H. Beekhuis en H. van Essen zijn herkozen. 
De voorzitter bedankt alle commissieleden voor de inzet want het is een hele klus geweest om alles weer 
te klaren. 
 
De heer V.d. Zee informeert waar het badmintonnet gebleven is dat hopelijk snel weer teruggeplaatst 
wordt. Het volleybalveld wordt gebruikt om te badmintonnen. 
Mevr. Uenk stelt dat de verwijdering verband houdt met de jeu de boules club. 
De voorzitter deelt mede dat de jeu de boules club ervoor zal zorgen dat de heer V.d. Zee op de hoogte 
wordt gebracht waar het net zich bevindt of dat het net weer opgehangen wordt. 
De heer V.d. Zee is blij dat het net weer opgehangen zal worden wat hij graag eigenhandig zou willen 
doen. Hij wil het tevens in bewaring houden. 
 
Activiteitencommissie 
Mevr. Dennekamp stelt het georganiseerde paasvuur aan de orde dat een groot succes is geweest. 
 
De heren Witteveen, De Gorter en Kers en mevr. Ruigrok zijn inmiddels afgetreden en ontvangen met 
dank voor het vele werk bloemen. 
 
Mevr. Boekesteijn zal de commissie in 2005 verlaten, waardoor mevr. Dennekamp het enige 
overgebleven lid is. 
 
Toelichting samenwerkingsverband verschillende commissies 
Mevr. Mulder licht het grote probleem in de verschillende commissie toe waarbij de een na de ander 
ermee ophoudt en geen andere vrijwilligers zich aanmelden. 
Het leek erop dat de organisatie van het paasvuur niet zou lukken. Om dit evenement toch te laten 
plaatsvinden heeft het bestuur haar medewerking verleend en samen met de activiteitencommissie en 
vrijwilligers een mooi paasvuur georganiseerd. Het is een goed paasvuur geweest wat geld heeft gekost 
en geen inkomsten heeft gebracht. Hopelijk kan het volgend jaar weer met winst worden georganiseerd. 
 
Oranjebelang bestaat na 30 april niet meer, de activiteitencommissie bestaat nog uit slechts één persoon 
en de dorpsverfraaiingscommissie is te klein geworden. Tijdens de vergadering met alle commissies op 
17 februari jl. is dit besproken en er is voorgesteld een soort samenwerkingsverband met alle commissies 
aan te gaan. Hier was weerstand tegen omdat vrijwilligers zich bezig willen houden met de activiteiten 
waarvoor zij zelf hebben gekozen. 
 
Het bestuur is van plan een evenementencommissie samen te stellen. Er wordt een lijst gemaakt met alle 
vrijwilligers die in het verleden hebben geholpen. Men moet het idee van afzonderlijke commissies 
vergeten, er komt een grote evenementencommissie die allerlei activiteiten organiseert en gebruik makend 
van steeds weer andere vrijwilligers.  
Mevr. Mulder vraagt de vergadering of dit een goed idee is. 
 
Mevr. H. Jansen vindt het een goed initiatief maar vraagt zich af waar de vrijwilligers vandaan gehaald 
moeten worden. 
Mevr. Mulder deelt mee dat het traditionele oranjefeest niet meer georganiseerd zal worden, wel komt er 
een totaal ander feest op 30 april, waarbij minder vrijwilligers nodig zijn. De kinderen van 2005 zijn ook 
niet meer zoals vroeger en wellicht toe aan iets totaal anders en nieuws. 
 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur eerst met een goed uitgewerkt voorstel zal komen wat daarna 
besproken zal worden. 
 
11. RAPPORTAGE ARBO-WET UITVOERINGSREGELING VRIJWILLIGERSWERK 
De heer Oleman deelt mede dat dit voorjaar de deskundigheidstraining op het gebied van 
bedrijfshulpverlening (BHV) zal plaatsvinden voor vrijwilligers van ABT, Sportclub Teuge, De Zaaier en 
PECO. 
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Hij heeft gemerkt dat dit jaar nog beter wordt omgegaan met mogelijke calamiteiten zoals met name bij 
het oranjefeest, het paasvuur en de toneelclub Op den Toega. De heer Oleman zal de commissies die 
hieraan weinig aandacht hebben besteed bezoeken. 
Het plan van aanpak is geactualiseerd en kan ingezien worden. 
 
12. BESTUURSVERKIEZING 
De heren H. van Essen en G. Weijers zijn herkozen. 
De heer J. de Gorter verlaat tussentijds het bestuur en zal bloemen ontvangen voor zijn inzet. 
Mevr. J. Dennekamp verlaat eveneens tussentijds het bestuur en ontvangt bloemen met dank voor het vele 
werk dat door haar is verricht.  
De voorzitter roemt haar gedreven persoonlijkheid en enthousiasme en betreurt haar vertrek maar 
respecteert haar beslissing. 
Mevr. A. de Bruin-Weijers is gekozen als bestuurslid en is van harte welkom. 
De andere kandidaat, mevr. M. Velderman, heeft zich teruggetrokken. In haar plaats is de heer R. van 
Essen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur als vertegenwoordiger van de PECO. 
Op de agenda voor de extra ledenvergadering van 27 april a.s. zal de heer R. van Essen genoemd worden 
als kandidaat voor het bestuur. Hij kan in de ledenvergadering van 27 april benoemd worden als 
bestuurslid. 
 
De voorzitter, de heer J. Geschiere, verlaat het bestuur en stelt dat hij veel waardering heeft gekregen 
voor het onvoorwaardelijk vertrouwen dat hij van de leden heeft ontvangen. Hij heeft geleerd dat 
vasthoudendheid zich uiteindelijk loont waardoor hij extra blij is met het resultaat van de 
onderhandelingen over het bouwplan De Zwaan. Hij is van mening dat de dorpsvisie wel eens leidend zal 
kunnen worden voor de verdere toekomst. 
 
De heer Oleman zit als vice-voorzitter de vergadering voor. Hij memoreert dat een periode van 11 jaar 
voorzitterschap van de heer Geschiere als een lange tijd kan worden gezien. Het behartigen van de 
belangen van de Teugse gemeenschap houdt naast leuke activiteiten ook minder leuke in. Hij stelt dat de 
heer Geschiere staat voor zijn zaak en een geweldige dossierkennis heeft. Het enthousiasme om samen 
met anderen ergens aan te werken is opvallend. Enkele opmerkelijke zaken zijn: 

- het behoud en opknappen van de schaapskooi van de Beukelaar 
- het gezamenlijk opstellen van de dorpsvisie 
- de activiteiten die door de commissies werden uitgevoerd. 
- De gewonnen gulden keeper door de toneelclub 
- Het vliegfeest van 10 jaar geleden waarbij alle Teugenaren een plekje hebben gekregen vooraan 

op het veld. 
Hij stelt verder dat het voor de heer Geschiere een doorn in het oog is geweest dat Teuge niet altijd boven 
aan de prioriteitenlijst stond van de gemeente. 
Als voorzitter heeft de heer Geschiere veel voorwerk verricht waar het dorp nu binnenkort de vruchten 
van kan gaan plukken. 
De heer Geschiere ontvangt het erelidmaatschap met de bijbehorende speld en bloemen en wordt heel 
hartelijk bedankt voor alle verdiensten. 
 
Verkiezing van de voorzitter
De heer Oleman verzoekt de ereleden mevr. Den Ouden en de heren Den Uijl en Klein Lebbink als 
stembureau te fungeren. 
De uitslag is als volgt: van de 60 uitgebrachte stemmen zijn 55 stemmen uitgebracht op de heer A. Pruijt. 
De heer Oleman feliciteert de heer Pruijt met zijn benoeming tot voorzitter en overhandigt hem de 
voorzittershamer. 
De heer Pruijt dankt de leden voor het gestelde vertrouwen in hem. Hij zal proberen er een mooie periode 
van te maken en hoopt dat de oogst rijk zal zijn. 
 
13. INFORMATIE OVER DE WEBSITE www.algemeenbelangteuge.nl
Mevr. Mulder deelt mede dat de heer B. Prijs de website heeft gemaakt die het echter niet kan 
onderhouden. De heer A. Postma heeft aangeboden een geheel nieuwe website te ontwerpen met foto’s, 
alle informatie en een aparte inlogpagina voor de leden van ABT om daar informatie op te zetten die niet 
voor anderen ter inzage zijn. 
 
14. RONDVRAAG 

http://www.algemeenbelangteuge.nl/
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De heer W. Jansen deelt mee dat na de aanleg van vluchtheuvels in de Rijksstraatweg bij de kruising De 
Zanden/Rijksstraatweg het klinkergedeelte niet goed is bestraat. Met name voor fietsers is het 
klinkergedeelte een vervelend opstakel. Hij heeft hierover contact opgenomen met de Provincie maar 
zonder resultaat. 
De voorzitter, de heer Pruijt, stelt dat dit punt besproken zal worden in het overleg met het kernenteam. 
Hij zegt toe dat de heer Jansen hierover persoonlijk bericht zal ontvangen van het bestuur. 
 
De heer W. Jansen vraagt waarom de traditionele in maart te houden zwerfvuilactie niet meer wordt 
gehouden.  
De voorzitter stelt dat hierover contact opgenomen zal worden met de gemeente. Wellicht is het mogelijk 
om als alternatief samen met de Sportclub iets dergelijks te organiseren op een zaterdagmiddag.  
 
De heer Ganzevles vraagt of de heer Geschiere de vertegenwoordiger blijft van ABT in de commissie 
milieuhygiëne. De heer Geschiere zegt dat dit voorlopig wel de bedoeling is. 
 
De heer Ganzevles vraagt of er al iets meer bekend is over de aanleg van de rotonde bij de Fokkerstraat. 
De voorzitter deelt mee dat dit niet het geval is. 
 
De heer Van Oorspronk geeft de heer Geschiere een cadeau namens de Sportclub met dank voor het ook 
op de kaart zetten van de sportclub door hem. Tevens bedankt hij mevr. Geschiere voor de gastvrijheid.  
 
De heer Nijendijk verzoekt om de volgende keer een geluidsinstallatie te gebruiken omdat de sprekers 
niet te verstaan zijn. De voorzitter vindt het een prima idee en zal ervoor zorgen. 
 
De heer Teunissen stelt dat de brandkranen in de gemeente Apeldoorn voorzien zijn van een geel 
driehoekje, waardoor de kranen ook bij hoog gras altijd vindbaar zijn in tegenstelling tot de brandkranen 
in de gemeente Voorst. Hij verzoekt het bestuur de gemeente Voorst voor te stellen de brandkranen ook 
duidelijk te markeren. 
De voorzitter zegt toe dit te zullen meenemen naar de gemeente. 
 
De heer W. Jansen verzoekt om de ledenvergadering in het vervolg in te korten. 
De voorzitter zegt dit toe. 
 
15. SLUITING 
De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
A. Pruijt      M.G.P. Wieggers 
voorzitter      secretaris 
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