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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 
ALGEMEEN BELANG TEUGE D.D. 25 MAART 2008 

 
Aantal aanwezige leden: 42 
 
1. OPENING MET KOFFIE 
De voorzitter, de heer Pruijt, opent de vergadering en heet allen welkom en met name de 
ereleden en de nieuwkomers in het dorp: de heer en mevr. Prigge. 
De volgende leden hebben zich afgemeld: de heren J. Uenk, Ch. Klein Lebbink, W. Ruigrok, 
G. Schipper en mevr. J. Ruigok en D. Schipper. 
 
Op de vraag van de heer Pruijt of een extra agendapunt moet worden behandeld verzoekt de 
heer Van Oorspronk het dorpshuis aan de orde te stellen. 
Tevens wil hij de dorpsvisie besproken hebben die in de rondvraag aan de orde zal komen. 
 
De heer Pruijt staat stil bij het feit dat de ledenvergadering voor het eerst in het nieuwe 
dorpshuis plaatsvindt dat hem een warm gevoel geeft. 
 
2.  MEDEDELINGEN  

• De voor aanvang van deze ledenvergadering geplande voorlichtingsavond over de 
herinrichting van de Rijksstraatweg door de Provincie is afgelast omdat de gemeente 
en de provincie het nog niet eens zijn op enkele details. Een knelpunt is de rotonde bij 
de Fokkerstraat waarvoor de gemeente de financiën gereserveerd wil zien door de 
provincie. Hierover verschillen de instanties van mening. Een ander verschil van 
mening betreft de bestrating van de parallelweg. De provincie wil de parallelweg 
(deels) asfalteren en de gemeente en ABT willen deze weg bestraten met (oude) 
klinkers.  
Men is het er wel over eens dat de traverse een 50 km weg zal worden. 

• De heer Pruijt stelt dat tijdens de opening van het dorpshuis een nieuw erelid is 
benoemd: de heer J. van Oorspronk. 

• 2 april 2008 wordt de stichting ‘dorpshuis Op den Toega’ opgericht bij de notaris door 
de voorzitters van Sportclub Teuge en Algemeen Belang Teuge. Het eerste bestuur 
wordt benoemd in de akte en zal bestaan uit 3 personen als afgevaardigden van 
Sportclub Teuge, ABT en de gebruikers. De stichting wordt eigenaar van de inventaris, 
zal de inventaris beheren en zal het sociaal cultureel aspect van het dorpshuis 
waarborgen. De sponsoren van de inventaris hebben oprichting van een stichting als 
verplichting gesteld. 

• De heer Pruijt meldt dat vanmorgen is vastgesteld dat er is ingebroken in de 
schaapskooi. Naast een aanhanger van de luchthaven zijn 40 tuinstoelen van ABT 
gestolen. De aanhanger is inmiddels teruggevonden, de 40 tuinstoelen niet. 

 
3.  NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 28 MAART 2007  
Het verslag wordt met dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 
 
4.  JAARVERSLAGEN 2007  EN ACTIVITEITENPLAN 2008 
Jaarverslag Op den Toega 
De heer Buitenhuis meldt dat de toneelclub altijd nieuwe spelers kan gebruiken. 
 
Jaarverslag van de kinderboerderij ’t Beestenboeltje. 
Er zijn geen opmerkingen. 
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Jaarverslag van speelveld de Zandenhof 
Mevr. Uenk deelt mede dat de collecte van Jantje Beton Euro 642,-- heeft opgebracht en 
bedankt allen voor hun vrijgevigheid. De helft van de opbrengst mag de speelveldcommissie 
houden. 
 
Jaarverslag van het bestuur van 2007 en activiteitenplan2008 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. 
 
Activiteitenplan 2008 
De heer Beekhuis stelt dat hij het Oranjefeest mist in het activiteitenplan. Mevr. Mulder deelt 
mee dat ABT dit jaar geen Oranjefeest organiseert gezien de zeer magere opkomst van 5 
kinderen in 2007 en ook de geringe opkomst van volwassenen. 
Mevr. De Bruin voegt toe dat hierover contact is geweest met de heer Vlietstra van de school 
de Zaaier en hij bevestigt dat er steeds minder kinderen aanwezig zijn in Teuge tijdens de 
vakantieperiode waarin 30 april valt. Velen gaan in die periode op vakantie. Het is zeker wel 
de bedoeling om in 2009 weer een Oranjefeest te organiseren in samenwerking met de school 
en wellicht ook de jeugdcommissie van Sportclub Teuge. Hierover zal al in de herfst van 
2008 contact op worden genomen met de school en Sportclub Teuge. PECO heeft te kennen 
gegeven geen binding te hebben met het Oranjefeest en ziet van de (mede)organisatie af. 
De heer Van Oorspronk merkt op dat hij in het dorp signalen heeft opgevangen dat men het 
jammer vindt dat er geen Oranjefeest in 2008 wordt georganiseerd. Sportclub Teuge heeft bij 
de organisatie van het Paasvuur onder andere gemerkt dat het draagvlak van vrijwilligers heel 
breed moet. Hij pleit ervoor om voor 2009 met dubbele kracht van start te gaan om een 
Oranjefeest te organiseren, waarvoor de Sportclub Teuge zeker haar medewerking zal willen 
verlenen. 
 
De heer Pruijt deelt mede dat er wel degelijk nieuwe activiteiten zijn georganiseerd door ABT 
zoals de kunstroute en de kerstmarkt in het dorpshuis.  
Het door de jeugdcommissie georganiseerde Paasvuur is een groot succes gebleken en daar is 
het dorp heel blij mee. 
 
De heer Ganzevles stelt dat gezien het feit dat er meer verkeer gebruik maakt van de 
Ganzevlesweg het tijd wordt dat de buitenwegen 60 km wegen worden. 
De heer Teunissen meldt gevaarlijke verkeerssituatie bij zijn huis door toename van met name 
vrachtverkeer en de smalle buitenwegen. Langs deze weg zijn gaten ontstaan. 
De heer Oleman stelt dat de heer Weijers en hij deze situatie zullen inventariseren en zo snel 
mogelijk aankaarten bij de gemeente. 
 
De heer Pruijt deelt mee dat door de grote gift van het Oranjefonds het terras van het 
dorpshuis uitgebreid zal worden naar de kantine van de sportclub. Het terras wordt voorzien 
van banken, een afscheiding, platanen en verlichting. 
 
Mevr. De Bruin deelt mee dat 23 kunstenaars mee zullen doen aan de kunstroute die op 31 
mei en 1 juni zal plaatsvinden met veel nieuwe kunstenaars. 
 
De heer Pruijt deelt mee dat financiering voor de volgende vijf edities van TeugJe Nieuws 
bijna rond is. 
De heer Ganzevles vraagt of het mogelijk is om kleine advertenties in TeugJe Nieuws te 
plaatsen. De heer Cornelisz stelt dat dit in principe mogelijk is. Hij zal nadenken op welke 
manier dit zou kunnen i.v.m. de actualiteit van de ‘te koop goederen’.  
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Voor de kinderboerderij staan bouwplannen op stapel. Er is een gift al toegezegd en andere 
fondsen zullen worden aangeschreven. 
De heer Den Uijl deelt mee dat de eendenren zal worden afgebroken. Nieuw gaas zal worden 
aangebracht met een fatsoenlijk toegangshek. Tevens wordt een nieuw konijnenonderkomen 
gebouwd. 
De heer Pruijt verzoekt timmermensen zich aan te melden bij de heer Den Uijl om te helpen 
met de werkzaamheden. 
 
Wat het monumentenbeleid betreft deelt de heer Pruijt mee dat hij hoopt dat PECO dit jaar het 
beeld van de zaaier zal plaatsen. Er zijn twee opties: bij de notenboom of aan de voorkant bij 
de Parmentierstraat. De voorkeur van ABT gaat uit naar de notenboom met een bankje erbij.  
 
 
5. FINANCIÉLE OVERZICHTEN 2007 EN BEGROTING 2008  
Op verzoek van de heer Van Oorspronk worden de agendapunten ‘verslag van de 
kascommissie’ en ‘financiële overzichten 2007 en begroting 2008’ omgedraaid zodat de 
financiële overzichten eerst aan de orde komen en daarna het verslag van de kascommissie. 
 
De heer Cornelisz stelt het geringe saldo van ABT en het saldo van speelveldcommissie De 
Zandenhof aan de orde. Het saldo van de speelveldcommissie is groter dan het saldo van het 
bestuur. Er zijn grote inkomsten- en uitgavenposten op rekening van het bestuur. 
De heer Pruijt deelt mee dat er een eenmalige storting is geweest voor het dorpshuis dat ook 
weer besteed is aan het dorpshuis. Het saldo is afgenomen omdat er meer kosten zijn gemaakt 
door onder andere de aankoop van een kunstwerk bij de opening van het dorpshuis. 
Het saldo van de speelveldcommissie is zo groot omdat men geld achter de hand wil houden 
voor toekomstige nieuwe toestellen wanneer dat noodzakelijk is. 
De heer Cornelisz vraagt of het bestuur een saldo van Euro 5.000,-- van het bestuur voldoende 
vindt. 
De heer Pruijt stelt dat het bestuur in principe tevreden is met de gang van zaken. De 
contributie wordt goed besteed en zo laag mogelijk gehouden zodat de contributie geen reden 
kan zijn om geen lid te worden. 
Wanneer activiteiten worden bedacht worden deze veelal uitgevoerd en gefinancierd door 
zelfstandig draaiende onderdelen van ABT, bijv. TeugJe Nieuws door de redactie en 
gefinancierd door adverteerders en sponsors; kunstroute wordt uitgevoerd door de 
evenementencommissie en gefinancierd door sponsors. Dit geldt ook voor de kerstmarkt en 
het paasvuur dat nu door de jeugdcommissie wordt uitgevoerd en gefinancierd. Deze manier 
van werken bevalt het bestuur goed; de kosten kunnen laag gehouden worden en de 
activiteiten worden door verschillende gelederen in Teuge uitgevoerd. 
 
De heer Beekhuis vraagt naar het saldo van de kinderboerderij dat hij niet in het financieel 
overzicht terug kan vinden.  
De heer Pruijt stelt dat op verzoek van een eerdere ledenvergadering het financieel overzicht 
eenvoudiger is opgesteld waardoor niet alle inkomsten en uitgaven zijn uitgewerkt per 
onderdeel. Mevr. Geschiere heeft deze verslaglegging bedacht. Alle leden zijn gerechtigd om 
de totale boekhouding in te zien dat in ieder geval de kascommissie ieder jaar namens alle 
leden verricht. 
Na raadpleging van de boekhouding deelt de heer Van Essen de inkomsten en uitgaven van de 
kinderboerderij mee. 
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6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
De heren Van Oorspronk en Kers hebben de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden.  
De heer Van Oorspronk stelt voor om het grote aantal bankrekeningen te beperken waarop de 
heer Van Essen meedeelt dat deze actie inmiddels al gestart is. Er zijn al twee rekeningen 
opgeheven.  
De heer Pruijt bedankt de kascommissie en met name de heer Van Oorspronk die de 
kascommissie verlaat. 
Benoeming nieuwe kascommissie 
Mevr. I. Wielart is bereid de kas van 2008 te controleren. 
De kascommissie bestaat uit de heer A. Kers en mevr. I. Wielart. 
De heer Pruijt bedankt de penningmeester voor het verrichte werk. 
 
7. RAPPORTAGE ARBO-WET UITVOERINGSREGELING 
VRIJWILLIGERSWERK  
De ARBO-functionaris, de heer Oleman, deelt mee dat ABT vanaf 2005 bezig is met de 
ARBO-wetgeving. Een viertal personen zijn vanuit ABT opgeleid tot BHV-er en zijn 
inzetbaar bij evenementen. Zij zijn tevens opgeleid om het AED apparaat te bedienen. 
Binnenkort volgen zij een herhalingscursus. 
De heer Jolink deelt mede dat de tennisclub ook de beschikking heeft over een AED apparaat. 
De heer Mölder weet dat het tuindersbedrijf Polman ook een AED apparaat heeft. 
De andere AED apparaten zijn bij de Sportclub, De Zaaier, garage Haverkamp, wat het totaal 
op 5 apparaten brengt in Teuge. 
De heer Oleman stelt dat met de eigenaren van de AED apparaten afgesproken zal worden 
hoe hierover in TeugJe Nieuws gecommuniceerd en gepubliceerd kan worden. 
 
8. BESTUURSVERKIEZINGEN 
Bestuur 
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H.J. van Essen en G. Weijers. Aangezien er geen 
tegenkandidaten zijn ingediend zijn beide heren herkozen. 
De heer Pruijt bedankt beide heren voor het vertrouwen om door te gaan. 
 
Bestuursverkiezing speelveldcommissie De Zandenhof 
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H. Beekhuis en H.J. van Essen. Aangezien er geen 
tegenkandidaten zijn ingediend zijn beide heren herkozen. 
De heer Pruijt bedankt beide heren voor het vertrouwen om door te gaan. 
 
Extra agendapunt: dorpshuis Op den Toega 
De heer Van Oorspronk stelt dat de werkelijke realisatie van het dorpshuis heeft 
plaatsgevonden en de doelstelling om samen met Sportclub en ABT een dorpshuis te 
realiseren voortreffelijk is gelukt, mede door een prima aannemer en architect die samen een 
prachtig gebouw hebben neergezet. Hij bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk dat is 
verricht. 
Hij stelt het gebruik van het dorpshuis aan de orde en roept mensen op om vooral nog meer 
gebruik te gaan maken van het dorpshuis dan nu al het geval is. De Sportclub heeft er alle 
vertrouwen in dat er voldoende gebruik van zal worden gemaakt om het gebouw rendabel te 
maken. 
 
De heer Kuipers stelt het biljart aan de orde dat er nog niet is hoewel dit wel toegezegd is. 
De heer Pruijt stelt dat het nog steeds de bedoeling is dat er een biljart wordt aangeschaft. Het 
Prins Bernhardfonds heeft de aanvraag voor subsidiegelden voor een biljart helaas afgewezen. 
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Uit de verdere beschikbare gelden is een bedrag van Euro 1000,-- gereserveerd voor de 
aanschaf van een biljart. Hij heeft dit gecommuniceerd naar de heer Kers met de mededeling 
dat er overleg moet plaatsvinden wanneer dit bedrag hoger uit komt.  
Hij stelt voor dat de heer Kuipers met een goede prijsopgave komt voor aanschaf van een 
biljart waarna gezocht kan worden naar financiering door een ander fonds dan het Prins 
Bernhardfonds.  
De heer Pruijt stelt dat de nog beschikbare gelden voor inventaris van het dorpshuis worden 
overgedragen door ABT aan de stichting ‘dorpshuis Op den Toega’ die de gelden gaat 
besteden en de inventaris beheren. 
 
9. RONDVRAAG 

• Mevr. H. Jansen vraagt waarom er geen contact met haar op is genomen naar 
aanleiding van de ingevulde enquête over vrijwilligerswerkzaamheden bij de bouw 
van het dorpshuis.  
Mevr. Wielart deelt mede dat mevr. Jansen is benaderd voor de organisatie van de 
kerstmarkt n.a.v. deze door haar ingevulde enquête. 
Mevr. Mulder stelt dat deze gehouden enquête meer gezien moet worden als een 
inventarisatie naar de behoefte van het dorpshuis en het draagvlak van vrijwilligers 
voor het dorpshuis. 
De heer Pruijt deelt mede dat hij hierover een stukje heeft gepubliceerd in TeugJe 
Nieuws. 

• De heer Mölder stelt n.a.v. de door de gemeente verzorgde enquête over het openbaar 
vervoer in TeugJe Nieuws het aantal ontvangen reacties (vier) te vermelden waardoor 
hierover terugkoppeling met de Teugenaren heeft plaatsgevonden.  
De heer Pruijt zegt toe dat het bestuur dit op zich zal nemen. 

• De heer Ganzevles deelt mede dat hij de aansluiting van beide bussen in een reactie op 
de enquête over het openbaar vervoer heeft ingediend bij de gemeente. 
Naar aanleiding hiervan deelt de heer Pruijt mede dat ABT bij de provincie heeft 
kenbaar gemaakt dat een betere oplossing gezocht wordt voor het keren van de bussen. 
Er is voorgesteld dat de bussen op eenzelfde plek keren waarbij een overdekte 
opstapplaats wordt gemaakt, waardoor reizigers beter van de ene op de andere bus 
kunnen overstappen. 

• De heer Ganzevles informeert naar de stand van zaken van het gebouw De Zwaan. 
De heer Pruijt deelt mee dat er iedere drie maanden overleg is met de wethouder 
waarbij het gebouw De Zwaan steeds aan de orde komt. 
De heer Cornelisz stelt dat de eigenaar illegaal heeft gesloopt waardoor er een nieuw 
bouwplan moest worden ingediend. Er is een padstelling ontstaan tussen gemeente en 
eigenaar. 
De heer Oleman deelt mee dat ABT een brief zal sturen aan het college met onze zorg. 

• De heer Den Uijl vraagt naar het monument dat aan de wandelroute ligt bij poelier 
Leerkes. Mevr. A. Jansen deelt mee dat de heer Berends dit gedenkteken na de MKZ 
daar heeft laten plaatsen. 

• De heer Geschiere informeert naar de stand van zaken van de dorpsvisie. 
De heer Oleman stelt dat de gemeente de dorpsvisie van Teuge gepland had voor 2007. 
Dit is niet gebeurd. De dorpsvisie staat nu gepland voor 2009 wat betekent dat de 
dorpsvisie van Teuge als laatste aan de orde zal komen. 
De heer Van Oorspronk stelt dat Sportclub Teuge hinder ondervindt van het feit dat de 
dorpsvisie nog niet is vastgesteld i.v.m. de mogelijkheid om de voetbalvelden uit te 
breiden. Ook de parkeerproblematiek wil hij graag aan de orde stellen bij de gemeente. 
Hij verzoekt ABT hierover samen met Sportclub actie te ondernemen. 
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De heer Geschiere stelt de nieuwe luchtvaartwet aan de orde waardoor de huidige 
zonering zal verdwijnen met als evt. consequentie dat het luchtvaart gebonden 
bedrijventerrein vrij zou kunnen komen voor woningbouw. De plannen die vermeld 
staan in de door het dorp opgestelde dorpsvisie zouden als gevolg hiervan niet meer 
gerealiseerd kunnen worden. Bovendien is het terrein eigendom van de luchthaven. 
Hij stelt voor dat ABT spoed eist bij de gemeente voor de dorpsvisie Teuge.  
De heer Geschiere deelt mede dat in het oorspronkelijke plan de rotonde bij de 
Fokkerstraat op kosten van de luchthaven aangelegd zou worden, waarvan nu geen 
sprake meer is. Hij vraagt zich af wat er veranderd is. 
De heer Pruijt stelt dat het niet duidelijk is wat er nu werkelijk aan de hand is. 
Hij stelt tevens dat er bijna wekelijks gesprekken worden gevoerd door ABT met 
verschillende partijen. Hoewel ABT er midden in en bovenop zit zijn sommige zaken 
niet helder te krijgen op dit moment. Hij memoreert de afspraken die de gemeente had 
gemaakt met de PECO over het evenemententerrein. De afspraken waren schriftelijk 
vastgelegd en waren zoek geraakt op cruciale momenten en weer gevonden toen het 
niet meer nodig was.  
Het bestuur spreekt af dat onderzocht wordt of ABT samen met de Sportclub actie zal 
ondernemen om de dorpsvisie Teuge met spoed te behandelen bij de gemeente. 

• Mevr. H. Jansen vraagt aandacht voor loslopende honden en de grote hinder van 
hondenpoep in de kom van het dorp. Zij verzoekt hondenbezitters honden niet los te 
laten lopen en de hondenpoep op te ruimen. 
Een groot deel van de leden heeft hinder van de hondenpoep in het dorp. 
De heer Pruijt zegt toe dit te bespreken met de wijkagent, de heer J. de Gorter, die 
hiervoor de aangewezen functionaris is en een terugkoppeling te publiceren in TeugJe 
Nieuws. 

• Mevr. Van Essen verzoekt aandacht voor de verkeersveiligheid bij het oversteken van 
de Rijksstraatweg vanaf Twello. Zowel ouderen als jongeren fietsen aan de verkeerde 
kant van de weg. 
De heer Pruijt zegt toe ook deze problematiek te bespreken met de wijkagent. 

• De heer J. Uenk heeft verzocht het geringe aantal parkeerplaatsen aan de 
Parmentierstraat aan de orde te stellen en een oproep te doen aan de personen die op 
deze parkeerplaatsen aanhangwagens hebben staan om deze daar weg te halen. 
De heer Pruijt is van mening dat dit geen zaak is voor ABT en men dit onderling zou 
moeten kunnen regelen. 
Gezien het aantal vragen voor de wijkagent zal de heer Pruijt de heer De Gorter 
voorstellen een aantal spreekuren te houden in het dorpshuis, waarbij de Teugenaren 
rechtstreeks met dergelijke klachten/vragen bij hem terecht kunnen. 

• De heer Teunissen informeert naar de informatie bij het bestuur over het plan 
Weteringsebroek en het geplande fietspad Ganzevlesweg , de Zanden (uikomend bij 
het pand bewoond door de familie Griffioen). 
De heer Van Essen deelt mede dat hoewel de gemeente Voorst dit fietspad in eerste 
instantie in het plan Weteringsebroek heeft toegezegd deze toezegging later weer door 
de gemeente is ingetrokken. Op 27 mei vindt een landschapsdag plaats over 
erfbeplanting in het kader van het plan Weteringsebroek. 
De heer Oleman deelt mede dat het in het plan geplande fietspad om financiële 
redenen is geannuleerd. Wel is een fietspad gepland langs de oost- en westzijde van de 
wetering. 

• De heer Albers deelt mede dat de microfoon tijdens de soos vaak niet werkt. De heer 
Kers deelt mede dat hij inmiddels op de hoogte is van de oorzaak die hij ook al 
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verholpen heeft waardoor de microfoon nu goed moet functioneren. Het probleem is 
opgelost. 

• De heer Kuiper, die de organisatie van de soos verzorgt, deelt mede dat hij niet op de 
hoogte is van de bediening van de geluidsinstallatie van het dorpshuis.  
De heer Pruijt deelt mede dat binnenkort alle gebruikers van het dorpshuis een 
gedegen instructie krijgen over de geluidsinstallatie. De heer R. Dooyeweerd zal als 
vervanger van de heer Kers als technische man van het dorpshuis worden opgeleid. 

• De heer Groothedde stelt voor niet te bezuinigen op de kinderboerderij. Hij vindt het 
een mooie kinderboerderij en hoopt op een uitbreiding. 
De heer H. Uenk roept alle aanwezigen op donateur te worden van de kinderboerderij 
zodat het bestaan van de boerderij gewaarborgd is. 

• De heer Van Oorspronk stelt voor de weg De Zanden in de kern aan te kaarten bij de 
gemeente gezien de wortelgroei van de bomen die ervoor zorgt dat het een stuiterweg 
is geworden. 
De heer Pruijt deelt mee dat deze kwestie ieder jaar aangekaart wordt in het overleg 
met het kernenteam van de gemeente. De komende jaren is er nog geen zicht op 
verbetering. 

• De heer H. Uenk stelt de parkeerproblematiek bij de Sportclub aan de orde. Aangezien 
ook de vliegschool gebruik maakt van de parkeerplaats is het moeilijk om het 
sportterrein met een vrachtwagen te bereiken. 
De heer Pruijt hoopt dat e.e.a. verbeterd zal zijn wanneer het nieuwe 
luchthavengebouw gerealiseerd is en de parkeerplaatsen die daarbij aangelegd zullen 
worden. 

• De volgende leden melden zich aan om voor aanvang van de volgende 
ledenvergadering de benodigde stukken thuis bezorgd te krijgen:  
de heer Ganzevles, de heer en mevr. H. Beekhuis, mevr. H. Jansen en mevr. G. Jansen. 
Het bestuur zegt toe hiervoor te zorgen. 

 
10. SLUITING 
De heer Pruijt dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
 
A.R. Pruijt      M.G.P. Wieggers 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
  


