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Aantal aanwezige leden: 41   
 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 
ALGEMEEN BELANG TEUGE D.D. 22 MAART 2006 

 
1. OPENING 
De voorzitter, de heer Pruijt, heet allen hartelijk welkom met een extra welkom voor mevr. H. Jansen als 
nieuwste erelid. Aangezien iedereen de stukken thuis bezorgd heeft gekregen verwacht hij dat de 
vergadering om 22.00 uur beëindigd kan worden. Hij bedankt de Sportclub voor de gastvrijheid en het 
barpersoneel voor hun inzet. 
 
Mevr. Wieggers meldt dat er afmeldingen zijn ontvangen van de heer en mevr. H. den Ouden, de heer D. 
Oleman, mevr. D. Schipper, mevr. L. Kruitbosch en de Christen Unie. 
 
2. NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 30 MAART 2005 EN DE EXTRA 
LEDENVERGADERING VAN 27 APRIL 2005 
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3. JAARVERSLAGEN 2005 
• Mevr. H. Jansen merkt op n.a.v. het oorlogsmonument dat Oranjebelang bezig is geweest om dit 

monument tot stand te brengen waarbij het toenmalige bestuur van ABT hier geen voorstander van 
was. Zij vraagt zich af waarom het bestuur nu wel bereid is hier medewerking aan te verlenen. De 
voorzitter deelt mee dat het particuliere initiatief van de heer Speelziek door de gemeente alleen 
gesteund kon worden als het uitgevoerd zou worden door de belangenvereniging. Het bestuur heeft 
daarna besloten hieraan medewerking te willen verlenen mits er voor de vereniging geen extra kosten 
zouden zijn. Het monument is inmiddels gebouwd en zal geplaatst worden bij de schaapskooi. De 
onthulling zal op 5 mei verricht worden door de enige overlevende van het neergehaalde vliegtuig. 

• De heer Van Oorspronk vraagt waar het beeld de zaaier terecht zal komen. De voorzitter stelt dat het 
zeker is dat het beeld niet mee verhuist naar de nieuwe locatie van de school, aangezien het bestuur 
van de school en de architect het beeld niet vinden passen bij het nieuwe gebouw. ABT is verzocht 
mee te denken voor het behoud van het beeld op een alternatieve locatie in het dorp. Het probleem is 
dat het beeld niet of wellicht moeilijk te verplaatsen is. Voor 2006 staan het behoud, restauratie en 
onderhoud van de monumenten in Teuge op de agenda, waarbij de drie kunstwerken van de heer 
Meek bedoeld worden, t.w. de zaaier, het mozaïek in de muur van het oude schoolgebouw en de drie 
parels op het vliegveld. Hierover wordt met de gemeente onderhandeld. 

• De heer Ganzevles vraagt wat er gaat gebeuren met het oude schoolgebouw. De voorzitter stelt dat de 
gemeente een nieuwe bestemming zoekt voor beide gebouwen. 

• Mevr. H. Jansen informeert n.a.v. het jaarverslag van de speelveldcommissie naar de opmerking dat 
de schoolkinderen niet op het schelpenpad van het speelveld mogen fietsen. De voorzitter stelt dat dit 
een verzoek is van de school en meegedeeld is aan de speelveldcommissie. Bezwaren over dit 
verzoek kunnen gericht worden aan de school. 

• Mevr. G. Jansen stelt het werkverkeer naar het speelveld aan de orde wat overlast veroorzaakt. De 
heer Weijers zal dit met de gemeente opnemen. 

• Mevr. Uenk deelt mee dat de gemeente nieuwe speeltoestellen ter beschikking stelt ter vervanging 
van het oude materiaal. Er komt een nieuwe wipwap (ter vervanging van de twee oudere), een nieuw 
speelkasteel, een nieuw speelhuis bij de zandbak en enkele banken. De speelveldcommissie schaft 
zelf twee nieuwe doelen aan. De voorzitter feliciteert de speelveldcommissie met dit succes. 

De jaarverslagen worden goedgekeurd. 
 
ACTIVITEITENPLAN 2006 
De voorzitter stelt dat het bestuur heeft gekozen voor een andere structuur. Er zijn drie werkgroepen 
geformeerd: evenementen, faciliteiten en ruimtelijke ordening waarin alle bestuursleden een eigen taak 
hebben. 
Het plan De Zwaan wordt niet vermeld in het activiteitenplan. Hoewel niet verwacht is er toch nog een 
bezwaarschrift ingediend bij de Provincie tegen plan De Zwaan waardoor de uitvoering is vertraagd. 
Gehoopt wordt dat er geen bezwaarschrift ingediend wordt bij de Raad van State wat een vertraging van 2 
tot 3 jaar zou kunnen betekenen. Aangezien realisatie van het dorpshuis gekoppeld is aan uitvoering van 
plan De Zwaan wordt gevreesd dat ook het dorpshuis vertraging zal oplopen. 
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Ten aanzien van de organisatie van het paasvuur deelt de heer Geschiere mee dat hij contact heeft 
opgenomen met loonwerker Nikkels die de firma Brouwer heeft overgenomen. De heer Nikkels zal nu 
een bijdrage vragen in de kosten voor het opbouwen van de houtstapel waarbij de heer Geschiere 
voorstelt om de gemeente te verzoeken een bijdrage in deze kosten te leveren. De voorzitter zal dit 
meenemen naar de gemeente. 
Het activiteitenplan wordt goedgekeurd. 
 
4. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
De heer W. den Uijl en mevr. S. Geschiere hebben de boekhoudingen gecontroleerd en goedgekeurd. De 
penningmeester wordt decharge verleend. 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het werk dat is verricht en bedankt de heer Den Uil die de 
kascommissie verlaat. 
 
De heer Van Oorspronk, als vertegenwoordiger van Sportclub Teuge,  meldt zich aan voor de 
kascommissie waarmee de kascommissie voor 2006 zal bestaan uit mevr. S. Geschiere en de heer J. van 
Oorspronk. 
 
5. FINANCIËLE OVERZICHTEN 2005 EN BEGROTINGEN 2006 
De heer Th. Jansen informeert naar de oorzaak van het negatieve saldo, waarop de penningmeester 
meedeelt dat er geen inkomsten zijn geweest bij o.a. het paasvuur en de dorpsverfraaiingscommissie. Er is 
geld besteed aan het bezoek van de Canadese veteranen waar geen inkomsten tegenover stonden. Extra 
kostenposten waren de statutenwijziging en de gevolgde ARBO (BHV) cursussen. 
De voorzitter stelt dat gemerkt is dat door het teruglopen van het aantal vrijwilligers het moeilijker is 
geworden om activiteiten te organiseren die ook nog eens inkomsten genereren. Aangezien het tijd kost 
om nieuwe activiteiten te bedenken en te organiseren in een veranderende tijd die vraagt om op een 
andere manier bezig te zijn is in 2006 geen sluitende begroting te realiseren. De hoop is dat het dorpshuis 
hierin een positief effect zal hebben waarbij ook zeker naar bezuinigingen in de kostenkant gekeken zal 
moeten worden. De onderdelen toneel, kinderboerderij en speelveld draaien goed. 
 
Dit jaar zal de jeugdcommissie van Sportclub Teuge de catering verzorgen bij het paasvuur waarbij de 
opbrengst voor de jeugdcommissie is. Tevens zal de jeugdcommissie helpen met de organisatie van het 
paasvuur. De heer Pannekoek betreurt het feit dat bij het paasvuur minder Teugenaren aanwezig lijken te 
zijn dan vroeger en meer mensen van elders. 
 
De voorzitter stelt dat door gebrek aan vrijwilligers het niet mogelijk leek om een Oranjefeest te 
organiseren. Aangezien PECO zich bereid heeft verklaard te helpen met de organisatie wordt er toch een 
Oranjefeest georganiseerd. Ook hier heeft de evenementengroep zich ingezet voor de realisatie. Het is niet 
belangrijk wie wat organiseert, wel is het belangrijk dat een activiteit wordt georganiseerd. 
 
Voor het eerst wordt een kunstroute in Teuge georganiseerd dat een groot succes lijkt te worden. Het 
aantal deelnemers is in ieder geval al overweldigend. Hopelijk zullen veel mensen gebruik maken van de 
route. 
 
Mevr. Mulder is van mening dat er andersoortige activiteiten georganiseerd kunnen worden in het nieuwe 
dorpshuis waardoor meer Teugenaren actief zullen gaan deelnemen. 
De voorzitter stelt de inzet van de sportclub, Peco en school aan de orde die ingrijpen en inspringen 
wanneer het er naar uitziet dat een activiteit niet meer georganiseerd kan worden, wat zeker een sterk punt 
is in ons dorp. 
 
6. RAPPORTAGE ARBO-WET UITVOERINGSREGELING VRIJWILLIGERSWERK 
De heer Weijers rapporteert in plaats van de heer Oleman en deelt mee dat een vijf tal leden hebben 
deelgenomen aan de cursus “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener”. Deze cursus bestaat uit de onderdelen 
Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming. Alle deelnemers zijn geslaagd en kunnen als BHV’er 
worden ingezet bij evenementen. 
De heer Van Oorspronk vraagt of deze mensen ook ingezet kunnen worden bij andere activiteiten dan 
georganiseerd door ABT, waarop de voorzitter bevestigend antwoordt. Er zijn ook mensen van PECO 
opgeleid en inzetbaar en hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer D. Oleman. 
 
7. BESTUURSVERKIEZINGEN 
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In het bestuur van ABT zijn herkozen de heer D. Oleman, mevr. M. Mulder en mevr. M. Wiegers. 
In het bestuur van de speelveldcommissie zijn herkozen mevr. I. Beekhuis en de heer R. Dooyeweerd. 
De voorzitter feliciteert de bestuursleden met hun benoeming. 
 
8. OPHEFFINGEN ACTIVITEITENCOMMISSIE, DORPSVERFRAAIINGSCOMMISSIE EN 
ORANJE BELANG TEUGE 
Mevr. Mulder bedankt de laatste twee leden van de activiteitencommissie met bloemen, t.w. mevr. A. 
Boekesteijn en mevr. J. Dennekamp. 
 
Mevr. Mulder bedankt de laatste leden van de dorpsverfraaiingscommissie met bloemen, t.w. mevr. L. 
Kruitbosch, mevr. I. Veldhuis en de heer G. Teunissen. 
Mevr. H. Jansen heeft aangegeven de bloembak aan De Zanden te zullen blijven verzorgen, waar het 
bestuur heel blij mee is. Mevr. Mulder geeft aan dat in het bestuur gesproken zal worden over de 
verzorging van de twee andere bloembakken, t.w. bij de ingang van De Zanden.  
Mevr. Mulder deelt mee dat de dorpsverfraaiingscommissie 41 jaar geleden is opgericht door mevr. V.d. 
Heuven uit Voorst in aanwezigheid van de heer W. Ruigrok die vanavond aanwezig is. De commissie 
won in 1982 zelfs een prijs als Parel van Gelderland. 
 
Mevr. Mulder bedankt de laatste leden van Oranje Belang Teuge met bloemen, t.w. mevr. I. Beekhuis en 
mevr. I. Kamphuis. 
 
De voorzitter richt het woord tot mevr. I. Beekhuis die vanaf de oprichting van Oranje Belang Teuge, 21 
jaar geleden, lid is geweest. Door haar enorme inzet en niet alleen voor het Oranje Belang Teuge wordt 
mevr. Beekhuis gezien als een vrijwilliger pur sang.  
Het bestuur benoemt haar vol trots tot erelid van de vereniging. De voorzitter overhandigt haar de 
erelidmaatschapspeld. 
 
9. INTENTIEOVEREENKOMST DORPSHUIS TEUGE 
De voorzitter legt de bedoeling uit van het dorpshuis. Na vele gesprekken met een delegatie van de 
sportclub over een voor alle partijen goede constructie ligt er nu de intentieovereenkomst ter goedkeuring 
door de leden. De sportclub wordt eigenaar van de aanbouw dat als dorpshuis zal fungeren. De exploitatie 
ligt ook bij de sportclub. Er zal een apart bestuur komen voor de organisatie van het dorpshuis waarin een 
lid van de sportclub en een lid van ABT zitting zal hebben.  Deze constructie is voor de sportclub, voor de 
gemeente en voor ABT acceptabel en wordt verwoord in de intentieovereenkomst die de leden van ABT 
en sportclub Teuge moeten goedkeuren. Na deze goedkeuring en de ondertekening van beide besturen zal 
de Raad van de gemeente Voorst haar fiat hieraan moeten geven. Daarna kan het beschikbare 
gemeentegeld vrijgemaakt worden voor realisatie van het dorpshuis. 
De heer Geschiere informeert naar het nog niet ter beschikking zijn van de begroting van de gemeente, 
waarop de voorzitter meedeelt dat er een raadsbesluit is dat realisatie van het dorpshuis koppelt aan 
realisatie van plan de Zwaan en aangezien dit laatste plan vertraging heeft opgelopen door het 
bezwaarschrift bij de Provincie kan de begroting nog niet openbaar gemaakt worden. Het bedrag van 
Euro 275.000,-- dat genoemd wordt in de intentieovereenkomst is bindend. Wel is het mogelijk andere 
financiële middelen aan te boren bij daarvoor bestemde instanties zoals Provincie en het Oranjefonds om 
te gebruiken voor de inrichting van het dorpshuis. 
Mevr. Wielart informeert naar de grootte van het dorpshuis waarop de voorzitter antwoordt dat het zo 
multifunctioneel zal worden gebouwd en ingericht dat de toneeluitvoeringen er kunnen worden gehouden. 
De heer Pannekoek informeert naar de subsidiemogelijkheden voor het gebruik van het dorpshuis. De 
voorzitter stelt dat de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hiervoor moeten betalen, maar 
voor dit gebruik weer bij de gemeente subsidie kunnen aanvragen. Vanuit de gebruikersgroep zal een 
inspanning gevraagd worden voor de uit te voeren werkzaamheden. 
De heer Van Oorspronk stelt dat niet alleen het verenigingsleven van Teuge en omstreken profijt zal 
hebben van alle faciliteiten van het dorpshuis maar ook de sportclub zelf omdat de club meer ruimte 
nodig heeft zoals bijvoorbeeld te gebruiken voor de scheidsrechters bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal. 
De heer Teunissen stelt dat het erop lijkt dat het meer een onderdeel van de sportclub zal zijn dan een 
apart dorpshuis. De voorzitter stelt natuurlijk dat dit niet het geval zal zijn. Het is een apart gebouw dat af 
en toe gebruikt wordt door de sportclub. De commissie die het dorpshuis gaat beheren is een zelfstandige 
commissie.  
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De voorzitter vraagt de leden wie er tegen het aangaan van de intentieovereenkomst dorpshuis Teuge is 
waarop niemand de hand op steekt. 
 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord met het aangaan van de intentieovereenkomst dorpshuis 
Teuge. 
 
De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en wijst op het feit dat dit een mijlpaal is voor het dorp 
Teuge. 
 
10. VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING 
Het voorstel is om de contributie als volgt te verhogen. Voor alleenstaande van Euro 5,-- naar Euro 7,50 
en voor echtpaar van Euro 7,-- naar Euro 10,--. 
De ledenvergadering gaat akkoord met deze contributieverhoging die in 2007 zal ingaan. 
De voorzitter hoopt per 2007 een sluitende begroting te kunnen presenteren. 
 
11. RONDVRAAG 
• De heer Van Oorspronk informeert naar de aankoop van de noodzakelijke gronden voor de 

uitbreiding van de luchthaven dat naar horen nog niet voor elkaar is. De voorzitter stelt dat volgens de 
heer Munk alles al wel geregeld is. 

• De heer Van Oorspronk vraagt naar de realisatie van het fietspad ter hoogte van de Teugseweg en 
verzoekt Algemeen Belang hier actie voor te ondernemen omdat het fietspad niet meer in de plannen 
van de uitbreiding voorkomt. De voorzitter zegt toe dit ter hand te nemen en met de heer Munk en de 
gemeente te bespreken. 

• De heer Geschiere stelt de goede samenwerking van Sportclub Teuge en ABT aan de orde wat hij 
zeer waardeert. 

• Mevr. G. Jansen informeert naar de start van de aanleg van de Hessenweg waarop de voorzitter 
antwoordt dat het niet bekend is wanneer hiermee zal worden begonnen. 

• Mevr. G. Jansen deelt mee dat de spiegel bij de kruising De Zanden/Parmentierstraat al heel lang 
verkeerd staat. De heer Weijers zegt toe dit met de gemeente te zullen opnemen. 

• De heer Ganzevles stelt dat de gemeente Apeldoorn plannen heeft om de Drostendijk en 
Terwoldseweg 60 km wegen te maken. Hij vraagt of de gemeente Voorst van plan is om de 
Teugseweg ook een 60 km weg te maken. De heer Weijers zal dit opnemen met de gemeente. De 
voorzitter stelt dat de gemeente Voorst het voornemen heeft om alle wegen in het buitengebied 60 km 
wegen te maken maar wij weten niet wanneer dat gebeurt. 

• De heer Pannekoek vraagt wanneer de rotonde aan de Teugseweg wordt aangelegd waarop de heer 
Van Essen antwoordt dat de provincie dit gepland heeft voor na de bouwvakantie. 

• Mevr. G. Jansen vraagt of de 50 km maatregel op de Rijksstraatweg een permanente maatregel is. De 
voorzitter stelt dat de huidige maatregel een tijdelijke is en zal worden vervangen door een 50 km 
maatregel die van kracht is wanneer de school begint en uitgaat. 

• De heer Pannekoek vraagt of het mogelijk is om een grote barbecue te organiseren na de 
zomervakantie. Mevr. Mulder deelt mee dat zij er mee bezig is. 

 
12. SLUITING 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Voor akkoord: 
 
A.R. Pruijt     M.G.P. Wieggers 
Voorzitter     Secretaris 


