
 
ACTIVITEITENPLAN VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 2013 

 
 Ontwikkeling vliegveld (RO) 

 Bestemmingsplan (RO) 
 Dorpsplan (RO) 

 19 maart: inspiratiedag Appeltjes van Oranje bij het Oranje Fonds  

 16 mei: bezoek aan paleis Noordeinde bij Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima van de 
     uitreiking van de Appeltjes van Oranje en de Kroonappels 
 4 mei: dodenherdenking bij het monument bij KIJK 

 Begeleiding van de buurtsportcoach voor Teuge 

 Plaatsing beeld de zaaier in overleg met PECO, gemeente en aanwonenden 
 Teuge in het Groen: 

    - plaatsing beeld de zaaier 
- herinrichting schapenwei parallelweg Rijksstraatweg 

- nieuw dierenverblijf van de kinderboerderij ‘t Beestenboeltje 
- onderhoud speelveld De Zandenhof 
- aanplant rotonde Teugseweg/Rijksstraatweg 

 Deelname met ‘Teuge in het Groen’ aan Kern met Pit van de KNHM 
 Beschrijving Teuge op Wikepedia (update + link naar www.teuge.eu)  

 Organisatie aandachtsgebieden: faciliteiten, evenementen en ruimtelijke ordening 
 Uitbrengen van de krant ‘Teugje Nieuws’ elke 2 maanden en financiering verzorgen 

 Verzorgen van de dieren van ‘t Beestenboeltje en peuters, kinderen, volwassenen en mensen 

    met een beperking in contact brengen met de dieren 
 Financiering zoeken voor en bouw van een nieuw dierenverblijf met ontmoetings- en  

    educatieruimte.  
 Ansichtkaart Teuge uitbrengen 
 Vertegenwoordiging bij evenementen 

 ARBO-uitvoeringsregeling voor vrijwilligers 

 Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV) plus bediening A.E.D. 
 Betrokkenheid van vrijwilligers blijven stimuleren 

 Organisatie van een dank-je-wel-avond voor de vrijwilligers op vrijdagavond 24 mei 2013 
 Welkomstmand overhandigen aan nieuwkomers (door een buur) 

 Opnemen vertegenwoordiging in diverse organen/activiteiten (mede ingevuld door leden) zoals: 

     - bijeenkomsten van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland; 
     - klantenpanel Goed Wonen; 
     - overleg ontwikkelingen luchthaven; 

     - koepel sport, welzijn en cultuur 
 Voeren van overleg met beleidsmedewerkers en dorpswethouder van de gemeente Voorst 

    (kernenteam) 
 Het werven van bestuursleden 

 Project hart veilig wonen 
 Fondsenwerving 

 Assistentie openluchtspel toneel Op den Toega in juli 2013 
 Streven naar 100% incasso van het lidmaatschapsgeld 

 Streven naar alle e-mail adressen van de leden. 

 
Dorpscontactpersoon, buurtsportcoach en coach voor anderen 

 Integratie van SIZA, Delta, Zozijn, Ecotribe: verschillende groepen in Teuge met elkaar verbinden 

 Vervoersbank  
 Promotie dorpshuis Op den Toega 

 Het opzetten van sportactiviteiten om kinderen, volwassenen en ouderen te stimuleren om te bewegen in 

met name het dorpshuis 
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