
  

JAARVERSLAG 2006 
 

Aantal bestuursvergaderingen: 8 
5 informatiebulletins, 2 activiteitenschema’s en 2 Teugje Nieuws werden bezorgd. 
Aantal leden per 31 december 2006: 418 (was 414) 
 
Algemeen 
• Nieuwkomers werden welkom geheten met een brief. 
• Enkele bestuursleden namen op 4 mei deel aan de stille tocht en legden namens Teuge een graftak tijdens 

de dodenherdenking. 
• Op 9 februari vond een vergadering plaats met alle commissies van Algemeen Belang. 
• De website www.algemeenbelangteuge.nl werd door de webmaster geheel vernieuwd en regelmatig 

geüpdatet met het laatste nieuws en alle informatie die ook huis aan huis werd verspreid.  
• Het plan van aanpak van de ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk werd geactualiseerd. 
• De BHV-ers volgden een herhalingscursus bij Pro(t)action. 
• Er werden vier inloopavonden georganiseerd: 8 februari, 10 mei, 8 september en 8 november. 
• Woensdag 1 februari werd een voorlichtingsavond georganiseerd over uitbreiding luchthaven Teuge en 

de commissie milieuhygiëne in het Stationskoffiehuys. Deze avond werd door veel belangstellenden 
bezocht. 

• De evenementengroep organiseerde in samenwerking met de jeugdcommissie van sportclub Teuge het 
paasvuur op eerste paasdag. In de nacht na het paasvuur hebben onbekenden bakens van de luchthaven 
verbrand. Vrijwilligers van de Sportclub hebben nieuwe bakens gemaakt waardoor ABT geen 
schadeclaim heeft ontvangen. 

• De evenementengroep organiseerde op zaterdag 29 april in samenwerking met de PECO een geheel 
nieuw Koninginnefeest op het PECO terrein met voor de kinderen een optocht met versierde fietsen en 
een kleedjesmarkt en voor de volwassenen een muzikaal optreden van twee muziekbands. Ondanks de 
regen was de opkomst prima. 

• De evenementengroep organiseerde de onthulling van het oorlogsmonument op luchthaven Teuge op 5 
mei. Het monument herinnert aan het neerhalen van de Engels/Canadese Lancaster Bommenwerper van 
het R.A.F. 100squadron op 12 juni 1943. De enige overlevende van dit vliegtuig, Mr Linton Stephenson 
heeft het monument onthuld. 

• Eigendom en beheer van het monument is overgedragen aan de directie van luchthaven Teuge. 
• In de zomer werden voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een echte Teugse krant die voor het 

eerst verscheen in september met een oplage van 500 stuks. Na een prijsvraag over de naam van de krant 
kreeg de naam Teugje Nieuws de meeste stemmen. De krant wordt gemaakt door een hoofdredacteur en 
twee redacteuren met behulp van drie schrijvers. De krant bevat nieuws uit heel Teuge, aangeleverd door 
ABT, sportclub Teuge, PECO, Luchthaven Teuge, school De Zaaier, de kinderboerderij, het speelveld en 
allen die nieuws hebben over Teuge. Drie sponsors, t.w. Pro(t)action, garage Weijers en luchthaven 
Teuge hebben de eerste drie edities gesponsord. De tweede editie verscheen in november 2006. 

• Verplaatsing van de volkstuinen naar de nieuwe locatie werd zorgvuldig begeleid door de ruimtelijke 
ordening groep. 

• Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
• Een eerste aanzet tot een communicatieplan binnen ABT is opgesteld. 
• PECO werd door ABT voorgedragen voor nominatie voor PLUIM 2006 voor vrijwillergsorganisaties in 

de categorie sociaal cultureel werk, waarna PECO genomineerd werd en ook nog eens de PLUIM werd 
toegewezen. 

• In overleg met de school de Zaaier, de gemeente en PECO zal het beeld de zaaier als eerbetoon aan Jan 
Haverkamp in de buurt van het PECO-gebouw worden geplaatst. De gemeente heeft geld ter beschikking 
gesteld voor restauratie door de kunstenaar en verplaatsing van het beeld. Hierdoor blijft het beeld voor 
het dorp behouden. 

• Tijdens de ledenvergadering van maart is een door de besturen van ABT en Sportclub Teuge getekende 
intentieverklaring over het dorpshuis goedgekeurd. De gemeente heeft een bedrag van Euro 280.000,-- ter 
beschikking gesteld voor de bouw van het dorpshuis. De Provincie Gelderland heeft het dorpshuis met 
een bedrag van Euro 100.000,-- gesubsidieerd. 1 juni werd een bouwcommissie samengesteld die elke 
maand heeft vergaderd om het bestek onder leiding van architectenbureau A2 in Apeldoorn uit te werken. 
Een interieurcommissie heeft het materiaal en de kleuren gekozen. 
Bij de aanbesteding eind december bleek aannemingsbedrijf Dijkhof BV de laagste offerte te hebben 
aangeboden. Na goedkeuring door de extra ledenvergaderingen van ABT en Sportclub Teuge in 



 

december werd aannemingsbedrijf Dijkhof BV verzocht de opdracht tot het bouwen van het dorpshuis te 
aanvaarden. De start van de bouw is gepland voor februari 2007. 

• Op 20 en 21 mei werd de eerste kunstroute in Teuge georganiseerd met een groot aantal deelnemers en 
veel belangstellenden. Het was een geslaagd evenement. 

• Een vergadering met alle belangenverenigingen van de gemeente Voorst werd op 2 mei in Voorst 
bijgewoond. 

• Besloten werd de commissie milieuhygiëne te ontkoppelen van Algemeen Belang Teuge waardoor het 
bestuur van Algemeen Belang Teuge geen vertegenwoordigers meer zal voordagen voor deze commissie 
aan de gemeente/provincie. 

• De heer R. van Essen besloot tussentijds het bestuur te verlaten. De bestuursvergadering van 4 juli was de 
laatste die hij bijwoonde. Hij heeft zelf binnen de PECO gezocht voor een vervanger, dat echter niet is 
gelukt. 

• Op zaterdag 16 december van 16.00 tot 20.00 uur werd voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd op de 
parkeerplaats van de PECO. De kerstmarkt werd door de deelnemers en door de bezoekers als gezellig 
ervaren. Ook de kerstman was aanwezig. 

• Nadat Sportclub Teuge een defibrillator (AED) had aangeschaft werd subsidie aangevraagd bij 
MensenWerk om vrijwilligers te trainen in het gebruik van de AED. Voor vrijwilligers van ABT, 
Sportclub Teuge, PECO en belangstellenden die na een oproep in Teugje Nieuws reageerden werd door 
Pro(t)action een aantal cursussen georganiseerd. De subsidie is inmiddels toegekend. 

• conflict met De Goede Lichtreclame 
 
Contact met de gemeente 
• Het kernenteam van de gemeente heeft Teuge op 2 november 2006 bezocht met de volgende 

agendapunten: 
- bocht bij in- en uitrit De Zanden – Rijksstraatweg wordt besproken met de provincie 
- gevaarlijke verhogingen gemaakt bij bushaltes 
- notenboom op volkstuinen verplaatsen naar een andere locatie in het dorp  
- groenonderhoud in kern: andere aanplant voor Parmentierstraat en Zwanenpad: Hierover wordt door de 
gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd. 
- voor entree De Zanden wordt een nieuwe opzet bedacht 
- aanleg/onderhoud rotonde Woudweg wordt besproken met de provincie (wordt gras ingezaaid) 
- in januari 2007 wordt bestuur ABT uitgenodigd door de wethouder voor bespreking van dorpsvisie 
Teuge 
- buslijn 15 zal van Apeldoorn naar Teuge De Zanden rijden en bij luchthaven keren 
- onderhoud parkeerplaats sportclub: ernstige verzakkingen worden beklinkerd. Totaal onderhoud is niet 
mogelijk omdat het niet in de begroting is meegenomen. ABT zal gemeente moeten verzoeken groot 
onderhoud parkeerplaats op de volgende begroting te plaatsen. 

• De website www.voorst.nl werd geraadpleegd voor de gemeentelijke openbare stukken. 
• Bij het afscheid van burgemeester Van Blommestein werd een door mevr. De Bruin geschilderd bord met 

het wapen van Teuge overhandigd. 
• De gemeente subsidieerde het koninginnefeest dat op 29 april werd georganiseerd. 
• Over de nieuwe locatie van het volkstuinencomplex is vele malen onderhandeld met gemeenteambtenaren  
• Met De Goede Lichtreclame ontstond een conflict over niet nagekomen afspraken bij het gebruik van de 

evenementenladders voor de kunstroute in mei. Aangezien de gemeente eigenaar is van de 
evenementenladders is hierover aan de gemeente gerapporteerd. De gemeente heeft in een gesprek met De 
Goede Lichtreclame aangegeven dat ABT ook in de toekomst gebruik moet kunnen maken van de 
evenementenladders 

• Ter ondersteuning van de PECO is niet nagekomen afspraak van wethouder Schulp om 
evenemententerrein tot 2010 te mogen gebruiken bij de nieuwe wethouder Bink en de gemeenteraad 
aangekaart. 

 
Contact met andere instanties/verenigingen 

- Bij UNIVE is Euro 1.500,-- subsidie aangevraagd voor de kinderboerderij. Het is nog niet bekend of 
de subsidie wordt toegekend. 

- I.v.m. de subsidie voor het dorpshuis werd met verschillende instanties contact onderhouden zoals 
Provincie Gelderland, Spectrum, Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en andere besturen van 
dorpshuizen. 

 



 

Zie voor de commissies ’t Beestenboeltje, Speelveld de Zandenhof en Op den Toega de afzonderlijke 
jaarverslagen. 


