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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
 
Datum : donderdag 29 maart 2012 

Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang : 20.00 uur 
Einde  : ca. 22.00 uur 

 

1. Opening  
De 101e vergadering wordt geopend door Arne Pruijt. Arne heet iedereen van harte welkom op 

deze vergadering, in het bijzonder de vertegenwoordigers uit de politiek en de ereleden. 
  Jaap van Oorspronk mist op de agenda de punten woningbouw en plannen rond de sportclub - 

gebrek aan velden, het vliegveld. De woningbouw en de velden komen bij de mededelingen aan 
bod. De verlichting van de baan bij het vliegveld, fietspad bij het vliegveld worden na punt 6 
behandeld, punt 6a. 

 
2. Mededelingen 
 Er wordt begonnen met een moment stilte vanwege het overlijden van mevrouw Groothedde, 

mevrouw van Bussel en de heer Bakker. 
* Stukken:  Bij het kopiëren is er iets misgegaan. Als 1e blad de agenda, het derde blad begint 

met 1. Blad 7 staat op de achterzijde van het 1e blad, dus loopt niet door. 

*  De website algemeenbelangteuge.nl bestaat niet meer. Het adres van de nieuwe website is: 
teuge.eu. Het is een mooie site geworden, met dank aan de makers. 

* Afmeldingen: D66, Han en Truus den Ouden, Bonnie ten Damme, Peter Cornelisz, Wout en 

Joke Ruigrok 
*  Woningbouw en velden. Het is ABT niet toegestaan om hierover mededelingen te doen. Dat is 

door de gemeente opgelegd omdat er nog een overleg komt met de 4 partijen (SJW Peco, 

sportclub Teuge, tennisclub en ABT). Er moet 1 standpunt komen door alle 4 de partijen. De 
slotbijeenkomst is maandag 2 april a.s. Op 3 april zal de gemeente nadere informatie hierover 

verstrekken.  
 
3. Notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2011 

* Pagina 1 geen opmerkingen. 
*  Pagina 2 geen opmerkingen. 
* Pagina 3 geen opmerkingen. 

* Pagina 4 geen opmerkingen. 
* Pagina 5 geen opmerkingen. 
*  Pagina 6 geen opmerkingen. 

*  Arne Pruijt heeft 1 opmerking. Het betreft de verkiezing van de leden van de 
kascontrolecommissie. In de notulen staat dat mevrouw Nardy Hulshegge zich aangemeld 
heeft, dit klopt ook. Bij nader inzien dacht zij dat ze zich niet voor opgegeven had. Het blijft 

wel zo in de notulen staan, niemand heeft hiertegen bezwaar. 
 De notulen worden, onder dankzegging van de samensteller, goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen 2011 / Activiteitenplan 2012 
Jaarverslagen 2011 
* Jaarverslag Algemeen Belang: 

 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het was een druk jaar in verband met het 100-jarig 
bestaan. 

* Jaarverslag dorpscontactpersoon Teuge: 
 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
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* Jaarverslag toneelvereniging Op den Toega: 

 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
* Jaarverslag kinderboerderij Het Beestenboeltje: 
 Er is een nieuwe directeur, Herman Vukkink. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. 

* Jaarverslag speelveldcommissie: 
 Toos Uenk heeft een aanvulling op het jaarverslag. Bij de laatste collecte is een bedrag van 

697 euro opgehaald voor Jantje Beton. Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen. 

* Jaarverslag Teugje Nieuws: 
 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen  

 Tinus Ooms heeft nog wel als opmerking dat in de laatste editie van het Teugje Nieuws de 
datum van ledenvergadering verkeerd staat vermeld. Dit is de 1e fout in 6 jaar tijd. Wij hopen 
dat dit niet meer voorkomt.  

 
Alle commissies worden bedankt voor hun activiteiten in het afgelopen jaar en voor hun bijdrage 
in het verslag. Er zijn gelukkig geen rare dingen, alles loopt voorspoedig.  

 
Activiteitenplan 2012 
* Er staan voor het komende jaar weer een paar aardige dingen op het programma. Plaatsing 

van het beeld de zaaier staat hoog op de lijst evenals het keukelen.  
 De welkomstmand is een goed initiatief wat goed aanslaan. Mocht de politiek hier iets in willen 

bijdragen dan kan dit, als het maar met Teuge te maken heeft. 

 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie 

De heer Auke Vlietstra en de heer Gerrit Weijers zijn bereid gevonden om de kascontrole te doen. 
Gerrit: De kas is bekeken en gecontroleerd. Er zat een klein verschil in. Harry heeft het uitgezocht 
en gecorrigeerd. De kascommissie verleent decharge. 

Benoeming van de nieuwe kascommissie. Auke Vlietstra treedt af en Gerrit Weijers wil het 
komende jaar wel weer doen. De heer Wim van Ee neemt plaats in de kascommissie. 

 
6. Financieel overzicht 2011 / Begroting 2012 
 Harry van Essen beantwoordt de vragen: 

 * Jaap van Oorspronk - Er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Volgens Jaap moet er 
eigenlijk nog 10.000 euro meer bij af. Is dit allemaal in overleg gebeurd? De extra uitgaven 
zijn aangegeven met een sterretje. Deze 10.000 euro is niet opgenomen bij de inkomsten. Het 

ziet er zo wel zorgwekkend uit. 
Harry van Essen - Dit heeft te maken met de verleende subsidies. De subsidies moeten wel 
worden uitgegeven.  

* Er zijn verder geen vragen. 
* Arne Pruijt begrijpt de zorg van Jaap van Oorspronk. Maar één ding weet hij zeker, dat het 

goed zit. Het probleem is dat voor een fors aantal projecten we subsidie krijgen. Alle 

subsidiegelden komen binnen in porties of is tegoed als het gedeclareerd wordt. Het bestuur 
heeft dit gesepareerd. Er worden geen uitgaven gedaan die niet gedekt worden door de 
subsidie. Er is nog geen methode gevonden om dit beter weer te geven. Er zitten geen risico’s 

in. Het weergeven gebeurt op een manier die op zich klopt, maar kan een vertekend beeld 
geven in de boekhouding. 
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6a  Vliegveld en fietspad 

 Vliegveld: 
* Jaap van Oorspronk- Er is een maand geleden een informatieavond geweest bij het vliegveld. 

Ze hebben nog steeds de plannen om de baanverlichting de plaatsen. Als ze dit aanvragen, 

zou de omgeving ook hierop moeten reageren.  
 Arne Pruijt - De baanverlenging is een feit, de baanverlichting niet. Met het aantreden van 

Meiltje de Groot waait er een andere wind bij het vliegveld. Het vliegveld is veel opener. 

Tijdens de informatieavond bij het vliegveld is aangegeven dat de baanverlichting een pré 
heeft. Er is afgesproken met Meiltje de Groot dat er in het Dorpshuis een extra 

informatieavond wordt belegd voor de inwoners van Teuge over de baanverlenging en de 
baanverlichting. Voor zover bekend moet er gewoon een vergunning worden aangevraagd 
voor de baanverlichting. Het kan zijn dat deze is opgenomen in de vergunning voor de 

baanverlenging. ABT kan dit niet vinden in de stukken. Er wordt afgesproken om de 
informatieavond af te wachten. ABT gaat hier ondertussen serieus naar kijken.  
Jan Geschiere - Het is toch niet zo moeilijk om de besluitvorming na te kijken. De verlenging is 

met verlichting aan de orde geweest. Het staat hem niet bij dat bij de vergunningverlening 
geen vergunning is verleend voor de verlichting. De stukken over de vergunning moeten toch 
kunnen worden opgevraagd! 

Wim den Uijl - Bij de vergunningaanvraag van het vliegveld voor de baanverlenging is de 
verlichting er bewust buiten gelaten omdat er risico werd gelopen dat de 2e kamer niet 
akkoord zou gaan.  

 
De baanverlichting is een belangrijk punt. Eerst afwachten wat het vliegveld precies wil. Dit zal 
duidelijk worden tijdens de informatieavond in het Dorpshuis. De voormalige commissie 28 is 

vervangen door de commissie Regionaal Overleg Teuge. Voor deze commissie zijn mensen 
uitgenodigd, belangenpartijen en omwonenden, om hierin zitting te nemen. ABT is gedwongen 
om zich te laten vertegenwoordigen door een belangenvereniging. Hoe kunnen we ons op een 

goede manier laten vertegenwoordigen? Er konden 2 partijen benoemd worden. Alle 
omwonenden moesten zich vinden in de belangenverengingen. Oud burgemeester van 

Barneveld is voorzitter van de commissie. Wij worden vertegenwoordigd door Platform 
Vlieghinder en Belangenvereniging Zevenhuizen. ABT hoopt dat onze belangen goed behartigd 
worden. Het is een merkwaardige constructie. Belangstellenden kunnen rechtstreeks of via 

ABT contact opnemen met de belangenverengingen. Er komt waarschijnlijk een website waar 
iedereen informatie kan verkrijgen. 

 

 Fietspad.  
Alle toestemmingen zijn aanwezig, de paden liggen er al voor een groot gedeelte. Anne 
Pannekoek - Het laatste stuk wordt eind van het voorjaar afgemaakt. Het 2e stuk is nog 

onduidelijk wanneer dit wordt gerealiseerd.  
Henk Wolters – In 2014 moet het fietspad er compleet liggen in verband met de gelden van de 
provincie. 

 
7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 

2 korte mededelingen. Er is nog 1 persoon die de herhalingscursus BHV volgt voor het Dorpshuis.  

In het kader van de AED stond in het VN weer een artikel.  
In het kader van Hartveilig Wonen zou begin 2012 een informatieavond komen. Deze 

informatieavond heeft nog niet plaatsgevonden en dit zal volgens de gemeente ook nog even 
duren. 
Anneke van Eikenhorst - Is 1 BHV-er voldoende?  

Dick Oleman - Ja, omdat er voldoende gecertificeerde mensen aanwezig zijn bij de Sportclub en 
SJW Peco. Mocht in de toekomst blijken dat 1 BHV-er toch te weinig is , dan zal er gekeken 
worden of er nog 1 extra persoon kan worden aangetrokken. Er heeft zich inmiddels al iemand 

aangemeld, dus waarschijnlijk komt er iemand bij. 
 

8. Bestuursverkiezingen 

Bestuur: 
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Aftredend en niet-herkiesbaar : dhr. D. Oleman 
Aftredend en herkiesbaar : mw. M. Wieggers 

Tussentijds aftredend en niet-herkiesbaar : dhr. A. Kers 
Speelveldcommissie ‘de Zandenhof’: 
Aftredend en herkiesbaar : mw. I. Beekhuis en dhr. R. Dooyeweerd 

 
* Dick Oleman wordt bedankt voor alle jaren inzet. Dick is begonnen bij Oranjebelang, weinig 

besturen, maar veel doen. In 2001 heeft Dick de grote stap gemaakt naar ABT. Tussentijds is 

hij voorzitter geworden van stichting dorpshuis Op den Toega, en dat doet hij nu al 4 jaar. 
Alles bij elkaar 25 jaar (bestuur)lidmaatschap. Dick is een dorpsbestuurder in hart en ziel. Met 

veel spijt nemen wij afscheid van hem. We zullen hem gaan missen op de diverse vlakken. 
Ontzettend jammer dat hij afscheid neemt. Dick wordt benoemd tot erelid van ABT en de 
hierbij behorende zilveren speld wordt bij hem opgespeld. 

 Dick Oleman - Hij had niet verwacht dat hij erelid zou worden. Hij heeft veel plezier gehad en 
vindt het ook een beetje jammer, maar als je het 10/11 jaar met plezier hebt gedaan en je 
begint je aan bepaalde zaken te ergeren is het beter om even afstand te nemen. Hij sluit niet 

uit dat hij weer terug komt, dus wie weet in de toekomst. 
* Marianne Wieggers wordt ook bedankt voor haar tomeloze inzet en het herkiesbaar stellen. 
* Ineke Beekhuis en Reinier Dooyeweerd worden ook bedankt en zijn wederom gekozen als 

bestuurslid.  
 

9. Stichting dorpshuis Op den Toega (informatief) 

Het Dorpshuis is in een vrije val beland door het opzeggen van de beheerderfunctie van Ina 
Wielart. De beheercommissie is opgeheven. Het aantal gebruikers van het Dorpshuis liep terug. Er 
is een brief geschreven naar het bestuur van Sportclub Teuge, die ondertussen ook een 

bestuurswisseling heeft doorstaan, om samen een oplossing te zoeken. Het dagelijkse beheer 
wordt losgekoppeld van de Sportclub en de beheerfunctie gaat naar de Stichting. Zo krijgen we 
een betere scheiding tussen sport en cultuur. De Stichting ontvangt jaarlijks een werkkapitaal 

zodat zij kleine dingen kunnen financieren. Daarnaast worden gelden van de verhuuromzet boven 
een bepaalde norm overgedragen aan de Stichting. Er komt een samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Stichting en de Sportclub. Vooruitlopend op de samenwerkingsovereenkomst komen er 
werkafspraken. De Stichting is daar samen met het bestuur van de Sportclub volop mee bezig. 
Medio april wordt een document verwacht met daarop de werkafspraken.  

 
Michiel Klinkenberg is momenteel assistent-beheerder. De beheerfunctie ligt momenteel bij 
Marianne Wieggers. De uitvoerende taken liggen bij Michiel. Er worden nieuwe mensen gezocht 

voor de Stichting, maar dit gaat moeizaam. De vergadering wordt gevraagd om lid te worden van 
het bestuur van de Stichting. De basis is op dit moment voldoende om met deze Stichting vooruit 
te komen. Petra Bonekamp is hier elke woensdag bezig met activiteiten. De status van de 

Stichting, het gaat de goede kant op, alleen nu nog de nieuwe leden. 
 

Wim den Uijl - Vraag. Is het hele bestuur afgetreden?  

Per 1 april treden Stien en Dick af, per 1 mei zal Dick Ormel aftreden. Marianne is ook 
toegevoegd, dus nu met zijn 2-en samen met Michiel. De continuïteit wordt wel gewaarborgd. 
Vandaar ook de oproep voor nieuwe bestuursleden. 
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10.  Stichting De Oude Zanden (informatief) 

* Hans Bijloo geeft een presentatie over Stichting De Oude Zanden, formeel een andere 
stichting dan ABT. 

* Er is hard en druk gewerkt aan het KIJK-project. Het was een lastige start, het oorspronkelijke 

ontwerp was niet goed ontvangen en er waren technische moeilijkheden met de luchthaven. 
Er is een nieuw ontwerp gemaakt door Joost en dit ontwerp is wel goed ontvangen. Het 
ontwerp voldeed aan de 1e doelstellingen van het project. Het ontwerp was zo mooi dat 

iedereen gelijk zoiets had, ga er mee verder. De vergunning werd aangevraagd en 28 februari 
sloot de bezwaartijd. Er waren geen bezwaren. De bouw van het project is toegekend aan 

Bennie Winterman. Hij levert altijd goed werk en dat bewijst hij nu ook weer. De 
projectcoördinator is ook de ontwerper, Joost. Joost doet ook veel werkzaamheden zelf. Op dit 
moment zijn de bastions, de voorkant naar het vliegveld, geplaatst. Aan de binnenkant komen 

betonnen blokken waar men op kan zitten. Aan de andere kant komt de tribune, deze moeten 
nog wel aangeleverd worden. Ze staan al wel klaar bij de leverancier. Als de betonnen blokken 
er in zitten komt de grond er in en daarna de grasmat. Verwacht wordt dat het project eind 

april wordt afgerond. Het enige lastige punt is de aanvoer van de grond. Er is veel grond 
vrijgekomen bij het aanleggen van de sloot langs het vliegveld wat voor dit project mocht 
worden gebruikt, echter dit was te weinig en hebben we bij moeten kopen. Zoals het er nu 

uitziet loopt alles volgens begroting.  
* De nieuwe plek, de Kijkheuvel, wordt waarschijnlijk op 5 juli 2012 geopend. Er moet nog 

overleg plaatsvinden met het vliegveld, zij willen ook activiteiten aan de opening koppelen. De 

uitnodiging volgt te zijner tijd. 
* Vraag: Jaap van Oorspronk, hoeveel mensen kunnen er zitten? 
 Antw.: Er zijn in totaal 400 zitplaatsen. 

* Vraag: Mevrouw Jansen - Waar kunnen alle auto’s parkeren? 
 Antw.: De auto kan men in het weiland parkeren. Tijdens de officiële opening moet men elders 

parkeren en is er een pendeldienst. 

* Er wordt een bijzonder werk over het project Kijk onthuld, gemaakt door Antoinette. Het 
kunstwerk zal geplaatst worden in het dorpshuis, Joost heeft de eer om deze te onthullen. 

 
11. Presentatie van de dorpscontactpersoon voor Teuge 

* Marianne geeft een presentatie over het belang van ABT en de dorpscontactpersoon. Zij heeft 

de PowerPointpresentatie gemaakt en deze wordt vandaag voor de derde keer gebruikt.  
* Wat doet de contactpersoon?  

- hij/zij bevordert de sociale cohesie in Teuge door het realiseren van ontmoetingen van 

alle leeftijdsgroepen en groeperingen/individuen. En dit alles met een gesloten beurs. 
- zorgen voor positieve berichten in de diverse media over hoe leuk het leven in Teuge is. 
- zoeken van de diverse fondsen om de diverse projecten uit te kunnen voeren. 

- ouderen blijven wonen in het dorp, de basisschool blijft open en groeit, toename van 
nieuwkomers, welbevinden van de bewoners en toename van sociale contacten. 

- ouderen zijn een positieve uitdaging. Ouderen zijn nodig, oud leert jong, zelfredzaamheid 

van ouderen en verbinding leggen. 
- hoe ontmoet men elkaar: Projecten bedenken, vrijwilligers zoeken, behoefte polsen, plan 

van aanpak en project opstarten en overdragen aan een vrijwilliger.  

- projectgroep bestaat uit, bestuurslid ABT, beleidsmedewerker gemeente voorst, 
beleidsmedewerker  Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
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- diverse projecten: 

* samen eten (Anneke van Eikenhorst) coördinator, Petra Bonekamp en 3 kinderen 
helpen (bedienen, afwassen). 1x in de maand op donderdag. Iedereen mag mee-eten, 
je hoeft niet oud of eenzaam te zijn. Geef je op en je wordt de maandag voor de 

desbetreffende donderdag gebeld en gevraagd of je wilt mee-eten. De kosten zijn 7 
euro voor een 3 gangendiner. 

* oud leert jong, vindt plaats op school. De vrouwen leren de kinderen op donderdag 

middag breien. Ineke Beekhuis is daar coördinator van. 
* creamiddag. Zoals met de kinderen bonbons maken. Op school. 

* jongeren leren de ouderen sms en computeren (jong leert oud). 
* gehandicapten van stichting Siza komen op school om de kinderen te leren hoe het is 

om met een handicap te leven. Zo ontstaat er begrip en respect voor elkaar. 

* elke donderdag en maandagmiddag zijn de diverse activiteiten. 
* oud leert jong tuintelen, moestuin voor jongeren achter de tennisvereniging. Deze 

groenten worden weer gebruikt voor het leren koken. Jan is de coördinator. 

* Oud leert jong keukelen, koken. In de keuken van de sportclub worden door de 
ouderen aan de kinderen geleerd om te koken met verse groenten. 

- deze presentatie is ook gehouden bij de KHM Kern met pit.  

- Albert Heijn Twello sponsort het samen uit eten en keukelen. 
- vervoer regelen voor ontmoetingen, oud Teugenaren ophalen voor de soos, samen eten. 
- bemiddeling groenonderhoud luchthaventerrein. 

- nog te realiseren: verdere integratie van anderen. Programmering multifunctionele 
ontmoetingsplek (KIJK-hoek), bundeling van functies, uitbreiden van activiteiten in het 
dorpshuis, bevorderen sociale cohesie verenigingen en bedrijven. 

* Iedereen profiteert van dit project, de school, de sportclub etc. 
 
12. Rondvraag 

* Theo Jansen - Sinds kort zit er een kapperszaak in Teuge. Nu is het geval dat niemand het kan 
vinden, Iedereen komt hem de weg vragen en bellen aan om te vragen waar de kapperszaak 

zit. Vraag waarom zij geen reclame maakt zodat iedereen weet dat daar de kapperszaak zit.  
Antw.: Mag niet van de gemeente. Volgens de heer Wolters van de gemeente mag het wel als 
het op wieltjes staat en op eigen grond staat. 

 * Herman Vukkink - Wie neemt er plaats in het bestuur?  
  Antw.: Er wordt op deze vraag nog teruggekomen (zie punt 13). 
 * Wim den Uijl - De kapper kan toch een bord aan het gebouw maken?  

  Antw.: Dit is waarschijnlijk niet mogelijk. De wegen van de gemeente Voorst zijn 
ondoorgrondelijk. Dit is te zien aan het stalletje op de dierenweide. 

 *  Gerrie Jansen - De hagen worden steeds slechter. Door de machine gaan de hagen helemaal 

stuk. Kunnen hier nieuwe voor geplaatst worden.  
 Antw.: Groenonderhoud wordt besproken met de gemeente en Ben Roeterd. Wordt 
doorgegeven en meegenomen. 

   De tegels bij de paden komen ook scheef te liggen door de machines. 
   Antw.: Wordt ook meegenomen. 
  Er zijn veel mollen bij het speelveld. Kan hier wat aan worden gedaan zoals bijv. een 

mollengang maken? 
 Antw.: Wordt ook meegenomen met het gesprek met de gemeente. 

*  Wim van Ee – Terugkomend op het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar. Bij de 
verwijzing naar de website van de PvdA op bladzijde 5 staat een fout in het adres. Is 
www.voorst.PvdA.nl. 

http://www.voorst.pvda.nl/
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13. Sluiting 
Eén punt van echt grote zorg is hoe we de besturen op een degelijke manier intact moeten 
houden en in actie moeten houden. De laatste jaren is er een toename van werkzaamheden die 

door de overheid worden toegeschoven. In het bijzonder projecten voor welzijn. Deze zijn het 
probleem van de bezuinigingen en de burgerparticipatie. 
De consequentie is wel dat als er iets gedaan moet worden, dat het ook moet worden opgepakt. 

Het bestuursverantwoordelijkheid accepteren is lastig. We hebben een aantal keren binnen de 
verschillende besturen oproepen gedaan voor nieuwe bestuursleden. Daarbij aantekenend dat je 

niet zomaar een oproep kan doen omdat de expertise-eis vanuit de overheid zo groot is dat het 
moeilijk is om mensen te vinden. Gelukkig melden zich ook mensen voor een bestuursfunctie aan. 
Lucas Harbers heeft zich aangemeld om mee te kijken bij het bestuur.  

Blijft overeind dat het een enorme zorg is voor de toekomst. Dit kun je niet als vrijwilliger doen, 
25 uur vrijwilligerswerk naast je werk per week is veel. Je komt dan snel uit op de mensen die 
niet meer werken, maar die missen vaak de expertise. De gemeente wordt gevraagd om toch te 

kijken naar eventuele subsidies. Lucas wordt welkom geheten om mee te lopen met het bestuur. 
Er zijn nog 2 mensen op het oog en hiermee is ook al contact.  
 

Arne sluit de vergadering en bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis. 
 
 

 
 
ACTIELIJST 

 
- Groenonderhoud speelveld bespreken met Ben Roeterd: mogelijkheden om de heg te 

vervangen en op een betere manier te snoeien  

- Scheefliggende tegels naast de heg van het speelveld. 
- Veel mollen op het speelveld bespreken met de gemeente 

 
 


