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AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
 
Datum : donderdag 28 maart 2013 

Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang : 20.00 uur 

Einde  : 22.00 uur 
 
1. Opening  

2. Mededelingen 
3. Notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2012 
4. Jaarverslagen 2012 

Activiteitenplan 2013 
5. Verslag kascommissie 

Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Financiële overzichten 2012  
Begrotingen 2013 

7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 

8. Bestuursverkiezingen 
Overdracht voorzitterschap 
Bestuur: 
Aftredend en niet-herkiesbaar: mevr. A. de Bruin-Weijers en de heer A. Pruijt 
Benoeming nieuw bestuurslid: de heer L. Harbers 

Speelveldcommissie ‘de Zandenhof’: 
Aftredend en herkiesbaar: mw. T. Uenk 

9. Stichting dorpshuis Op den Toega (informatief) 

10. Ontwikkelingen ruimtelijke ordening Teuge 
11. Teuge in het Groen 
12. Dorpscontactpersoon en buurtsportcoach voor Teuge 

13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 

 
Bijbehorende stukken: 

- Notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2012 

- Jaarverslagen van het bestuur en de commissies 2012 
- Activiteitenplan van het bestuur 2013 
- Financiële overzichten van het bestuur en de commissies 2012 

- Begrotingen van het bestuur, toneelvereniging Op den Toega, de Zandenhof en TeugJe Nieuws 
2013 

 

Deze stukken kunt u downloaden van onze website www.teuge.eu  in het mapje ‘Algemeen 

Belang Teuge: ledenvergadering’. De stukken zijn ook op te halen bij het secretariaat. 

 

http://www.teuge.eu/
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE  

2012 
 

Algemeen 
 Het bestuur vergaderde zes keer. 
 29 maart 2012 vond de ledenvergadering plaats in het dorpshuis. 

 Op 4 mei vond de dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument op het vliegveld bij KIJK, waar 

enkele aanwezigen en ABT een graftak neerlegden. Een Lancaster bommenwerper kwam over.  
 Op 19 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats met het bestuur en alle commissies van 

ABT. 
 In januari 2013 werd Teuge door de KNHM uitgeroepen tot ‘kern met pit’ voor de projecten Tuintelen 

en Keukelen.  
 Herman Vukkink bezocht de vergaderingen van de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland. 
 Er wordt een ansichtkaart van Teuge ontworpen met een oplage van 1000 stuks. 

 Een exemplaar van de luchtfoto van alle Teugenaren die gemaakt is tijdens het PECO feestweekend in 

september 2011 is overhandigd aan de PECO. 
 Een betere verlichting op speelveld De Zandenhof wordt door de omwonenden als gewenst ervaren.  

 Op 16 mei vond de eerste beursvloer van de gemeente Voorst plaats, waarbij 2 PC’s voor het 
dorpshuis Teuge en hapjes bij de opening van KIJK zijn gescoord. 

 Er vond deelname plaats aan het gemeentelijke project ‘dorpen in het groen’ met de naam ‘Teuge in 
het Groen’. In dit project zijn vijf deelprojecten ondergebracht, t.w. aanplant van inheemse planten in 

samenwerking met de gemeente en Landschapsbeheer, nieuw dierenverblijf met ontmoetingsruimte 
van de kinderboerderij, snoeien van het speelveld en betere verlichting, nieuwe inrichting van het 
schapenweitje en herplaatsing beeld de zaaier. 

De plantdag in samenwerking met Landschapsbeheer en gemeente vond plaats op 24 november 
2012, waar 25 deelnemers de planten bij ’t Oegenbos konden afhalen. 

 De beschikbare subsidie van de Rabobank en het RCOAK wordt besteed aan de herinrichting van het 

dorpshuis voor een gezelligere uitstraling. 
 Het oude notulenboek is pagina voor pagina gekopieerd en is geplaatst op onze website 

www.teuge.eu.  
 De ontwikkelingen rond de baanverlichting van de luchthaven worden nauwlettend gevolgd. De 

contacten met de luchthaven worden geformaliseerd aangezien er geen terugkoppeling plaatsvindt 
naar ABT van Platform Vlieghinder en de belangenvereniging van Zevenhuizen/Zuidbroek. De 
informatieavond voor leden van ABT over de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven is 

vastgesteld op maandag 25 februari 2013. 
 Het project ‘Actief Ouder/Elkaar Ontmoeten’ werd aangemeld voor de wedstrijd ‘Alle jaren tellen 2013’ 

van het Oranje Fonds. Uit 167 projecten werd, na presentatie in Orpheus op 19 oktober meegedeeld 
dat het project ‘Alle jaren tellen in Teuge!’ tot de 10 genomineerden hoorde voor een Appeltje van 
Oranje 2013. Op 31 januari 2013 zijn filmopnames gemaakt van alle deelprojecten van ‘Oud leert 

Jong’ en ‘Jong leert Oud’. 
 Het contract met Michiel Klinkenberg, assistent beheerder van het dorpshuis, werd per 1 juli 2012 

beëindigd. 
 Het erf van de familie Roeterd werd aangemeld voor de wedstrijd Gelders Boerenerf 2012 van 

Landschapsbeheer Gelderland. Het erf won de derde prijs. 
 De leden zijn verzocht een machtiging voor inning van de contributie af te geven. 

 De leden zijn verzocht een email adres door te geven 
 

Dorpscontactpersoon voor Teuge 
 Op 1 oktober vond een evaluatie van de dorpscontactpersoon plaats. Hoewel het bestuur besloot dat 

continuering van de functie vanaf 2013 door alleen Algemeen Belang Teuge financieel niet haalbaar is, 
stelt zij ter overbrugging een bedrag van euro 3.500,-- beschikbaar voor het salaris van de 
dorpscontactpersoon voor de maanden januari, februari en maart 2013. De subsidiëring door de 

Provincie is per 2013 niet mogelijk.  
 In een gesprek met wethouder Edo Horstman is gekeken naar de mogelijkheden dat de 

dorpscontactpersoon voor Teuge vanaf 2013 andere, nieuwe dorpscontactpersonen in de kernen van 
de gemeente Voorst gaat coachen. Een andere bezigheid voor de dorpscontactpersoon zal de 
buurtsportcoach zijn. Er is een projectplan geschreven en eind 2012 ingediend bij de gemeente. 

 Op 15 november was er een bijeenkomst bij de gemeente voor alle belangenorganisaties in de 
gemeente Voorst waar de dorpscontactpersoon aan de hand van de Power Point presentatie zich 

http://www.teuge.eu/
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heeft gepresenteerd. In deze bijeenkomst heeft de gemeente ook de buurtsportcoach voor de kernen 
aan de orde gebracht. Een aantal dorpen zijn druk bezig met het aanstellen van een 
dorpscontactpersoon en buurtsportcoach voor hun dorp. 

 Besloten wordt om alle vrijwilligers van de deelprojecten van de dorpscontactpersoon uit te nodigen 
voor de vrijwilligersavond van 24 mei 2013, t.w. tuintelen, keukelen, timmeren, samen uit eten, breien 

en techniek ervaren. 
 Er wordt besloten de nog op te zetten ‘bundeling van functies’ niet uit te voeren, omdat de noodzaak 

ontbreekt.  
 

 

Contact met de gemeente 
 Op 5 november 2012 vond het bezoek van het kernenteam plaats. 

 Nieuw bestemmingsplan voor het dorp Teuge waarbij in 10 jaar tijd in 3 fasen 80 woningen worden 
gebouwd aan de Hessenlaan en het voormalig defensieterrein. Er werd intensief afgestemd tussen 

ABT, Sportclub, Tennis en PECO. 
 Het bestemmingsplan van het voormalig terrein van Albers lag ter inzage. 

 Nieuwe plaats van beeld de zaaier is aan de orde geweest, waarbij de gemeente voorstelt het beeld 
naast De Zwaan richting de Rijksstraatweg te plaatsen. Voor het onderhoud van het beeld wordt een 

onderhoudsfonds opgericht.  
 Aanleg van fietspaden in het kader van het Weteringsebroekplan.  
 Op de vraag van de gemeente voor een geschikte locatie voor een oplaadpunt voor elektrische auto’s 

in Teuge is de locatie genoemd aan de Blériotstraat naast de glasbak bij de parkeerplaatsen. 
 Op 1 februari is met de gemeente een oversteekplaats sportcomplex- vliegveld besproken 

 
 

 
 
Zie voor de commissies kinderboerderij ’t Beestenboeltje, Speelveld de Zandenhof, TeugJe Nieuws en 

toneelvereniging Op den Toega Zanden de afzonderlijke jaarverslagen. 
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Verslagen van de diverse commissies 
 

‘T BEESTENBOELTJE. 
 

Jaarverslag 2012. 
 

In januari heeft de Gemeente Voorst ons medegedeeld dat de bouw van het dierenverblijf niet aan het 
bestemmingsplan voldoet. Wij willen nu de bouw van het dierenverblijf inpassen in het nieuwe 
bestemmingsplan Teuge. 

De Gemeente Voorst verzoekt ons tekeningen in te leveren van het nieuw te bouwen 
dierenonderkomen. 

De concept aanvraag is hierna ingeboekt. 
We moeten nu afwachten. 
 

We hebben de Gemeente Voorst gevraagd waarom wij geen afval containers hebben. 
Het antwoord was ,als jullie € 250,= per jaar betalen, krijgen jullie containers. 
Het bestuur van ABT is hierover ingelicht. 

 
In maart was de jaarlijkse potgrondactie, een goed resultaat 373 zakken weggebracht met een 
opbrengst van €466,25 en aan giften €127,60 maakt een totaal van €593,85 

 
In april komt het bericht dat de bouw van het dierenonderkomen door kan gaan mits het een 
veldschuur model wordt. In overleg met ABT de bouwaanvraag pas in 2013 doen i.v.m. integrale 

aanpak Teuge in het groen. 
 
In mei ,juni en juli zij er veel eenden, kippen en pauwen geboren. Met de jonge pauwen gaat het eerst 

goed, maar na een paar weken gaan ze alle vier dood. 
 

De diva’s, Ria Haverkamp, Gerrie Polman en Antoinette Weijers, schenken ons een behoorlijk geld 
bedrag. Hiervoor nogmaals veel dank. 
 

Wij hebben in oktober een bijeenkomst belegd met alle medewerkers van ’t beestenboeltje om van 
gedachten te wisselen over wat er goed gaat en wat er anders kan. Tevens heb ik uitleg gegeven over 
de plannen ten aanzien van de bouw van het dierenonderkomen en de inrichting van het 

beestenboeltje. 
Dit overleg willen we eens per jaar houden. 
Er zal een oproep in het Teugje Nieuws geplaatst worden, om medewerkers te werven voor het voeren, 

onderhoud en hulp bij alle voorkomende werkzaamheden. 
 
In oktober bereikt ons het bericht dat Wim den Uijl  ernstig ziek is. 

Hij stopt met voeren van de dieren en draagt alle administratie en andere zaken aan mij over. 
Het is voor hem erg moeilijk dit uit handen te geven na zoveel jaren dit werk vol overgave te hebben 
gedaan. 

 
Aan het eind van het jaar hebben Toos Uenk ,Henk Beekhuis en ik de schuur van de speelveld 
commissie opgeruimd. Nu kunnen wij deze ruimte ook gebruiken als opslag.  

 
 

Herman Vukkink. 
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Toneelvereniging Op den Toega 
 
Jaarverslag 2012 

 
Na in 2011 het openluchtspel “Algemeen Behang” te hebben gespeeld was 2012 voor ons een 
jaar zonder toneel. 

Het enige noemenswaardige feit was de realisatie van het project KIJK. 
Wij vonden het jammer dat tijdens de officiële opening op 5 juli de toneelvereniging niet 
genoemd werd als partij die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit project. 

Door met gevaar voor eigen leven uit een vliegtuig te springen om het plan aan de RABO te 
kunnen presenteren denken we hierin een aandeel te hebben geleverd. Het zij zo. 
In de zomer van 2012 werden er plannen gemaakt voor een openluchtspel in 2013, maar met 

zes spelers was dit niet reëel zodat we op zoek gingen naar nieuwe leden, er werden er vier 
gevonden, te weten: Jannie Kers, Truus Slief 
Kimmerley Denekamp en Harjo Veld. 

Er is een stuk uitgezocht dat aangepast en geregisseerd zal worden door Gerard Pannekoek , 
we zijn nu een maand aan het repeteren en denken in juli een leuke uitvoering te kunnen 

verzorgen. 
In het bestuur heeft er een wisseling plaats gevonden, Jannes van Duuren heeft het 
penningmeesterschap van Trui Koetsier overgenomen. 

De functie van secretaris en voorzitter zijn nog steeds vacant maar gezamenlijk komen we er 
wel uit. 
 

Namens Op den Toega 
Johan Buitenhuis   
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Jaarverslag speelveldcommissie “de Zandenhof”  2012 
 
Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 

Toos Uenk                            gesprekleider en secretaris 
Ineke Beekhuis                 penningmeester 

Henk Beekhuis                 lid 
Harry van Essen                       lid en contactpersoon naar hoofdbestuur 
Reinier Dooyeweerd                  lid 

  
Bij de bestuursverkiezing van 2012 werden de aftredende leden Ineke Beekhuis en 
Reinier Dooyeweerd herkozen. 

Bij de bestuursverkiezing van 2013 is aftredend en herkiesbaar Toos Uenk 
 
In de week van 5 t/m 10 maart de collecte van Jantje Beton gehouden en de totale opbrengst 

was 697,70 euro, iets meer dan vorig jaar. 
De helft van dit bedrag zal de commissie gebruiken voor onderhoud van de speeltoestellen  
en sparen voor t.z.t. een nieuw toestel. 

De commissie bedankt alle gevers en collectanten voor hun bijdrage en getoonde inzet. 
 
Half april een bestellijst voor geraniumverkoop huis aan huis verspreid. 

Op vrijdag en zaterdag  11 en12 mei de geraniums  thuis bezorgd. 
De actie was weer geslaagd en heeft 450,60 euro opgebracht. 
De geraniums waren van kwekerij de Ruiter. 

Jaarlijks wordt de actie op deze manier gehouden. 
 

Jaarlijks onze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
Geen melding gekregen van de gemeente van afgekeurde of kapotte onderdelen aan de toestellen, 
dus alles prima in orde. 

Bij veel regen staan enkele speeltoestellen volledig in het water, dus niet bespeelbaar, 
maar helaas  wij kunnen  hier niets aan doen. 
 

De gemeente heeft op en rond het speelveld flink gesnoeid zodat je een betere doorkijk hebt 
over het hele terrein 
 

Activiteiten 2013 
4 t/m 9 maart Collecte Jantje Beton 
15-20 april bestellijst geraniumverkoop  huis aan huis verspreiden 

10 en 11 mei de geraniums thuis bezorgen   
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Jaarverslag Teugje Nieuws 2012-2013 

 

2012 was een rustig jaar voor Teugje Nieuws. Er verschenen wederom 5 nummers, allemaal 8 pagina’s 

bevattend. Steeds meer wordt Teugje Nieuws een vast onderdeel in de communicatie(mix) van 
verenigingen, organisatie en bedrijven in Teuge. Daardoor wordt ook kopij steeds meer als 
vanzelfsprekend aangeleverd. Twee weken voor de deadline, die overigens ook altijd in de colofon van 

Teugje Nieuws staat, wordt een reminder gestuurd en dan komt de stroom kopij op gang.  
 
Geregeld is het passen en meten om alle kopij op 8 pagina’s te krijgen. Omdat er ook nog ca. 30 

advertenties geplaatst moeten worden, blijft er soms erg weinig ruimte over voor foto’s. Foto’s maken 
het blad wel visueel aantrekkelijk. Het is steeds zoeken naar de balans. Meer pagina’s (12 in plaats van 
8) betekent hogere kosten en dan zullen de advertentietarieven omhoog moeten gaan.  

We hebben inmiddels ook een aantal fotografen dat steevast meewerkt om goede foto’s aan te leveren, 
waaronder Bob Bakker.  
 

De advertentietarieven zijn al ook in 2012 niet verhoogd, en dat gebeurt ook in 2013 niet. Het financieel 
overzicht geeft daartoe geen aanleiding en de economische crisis laat een verhoging ook niet toe. Wel 

hebben eind 2012, begin 2013, enkele adverteerders, waaronder grotere als RABO-bank en Dijkhof 
Bouw afgehaakt. Dankzij de inspanningen van met neme onze dorpscontactpersoon hebben we echter 
vrij snel weer een aantal nieuwe adverteerders gevonden. Daarmee is de financiële basis voor in ieder 

geval een jaar weer veilig gesteld.   
De redactie, fotografie en opmaak van het blad geschiedt nog steeds geheel door vrijwilligers. Bijzonder 
is dat zowel Lineke Guth (redacteur) als Rik Klanderman (uitgever/opmaker van Studio Xtens) geen 

Teugenaren zijn, maar toch geheel belangeloos meewerken aan de realisatie van Teugje Nieuws. 
Daarvoor natuurlijk alle hulde en dank!  
Binnenkort moet Teugje Nieuws overgezet worden naar een nieuw opmaakprogramma, een mooie 

gelegenheid om eens te kijken of een actualisering van de huisstijl gewenst is.  
 
Sinds een jaar kunnen mensen die zich hiervoor aangemeld hebben Teugje Nieuws ook in een digitale 

versie aangeboden krijgen in hun mailbox. De digitale versie is sowieso al als pdf te downloaden en in 
te zien via de website van Algemeen Belang Teuge.  
Helaas wordt er van de mogelijkheid hem in de mailbox te ontvangen maar zeer weinig gebruik 

gemaakt.  
 
Ook mensen buiten het verspreidingsgebied zouden hem zo kunnen ontvangen.  

 
Peter Cornelisz 

Lineke Guth 
René Kamphuis 
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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 

 Deelname met ‘Teuge in het Groen’ aan Kern met Pit van de KNHM 
 Beschrijving Teuge op Wikipedia (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 
 Oude foto’s afgewisseld met gedichten van Tinus Ooms plaatsen in een fotoboek en op de website 

 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  

 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 

 
ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 

2014  
H.J. van Essen 

J. van den Noort 

 

2015 
M. Wieggers 

2016 
Onder voorbehoud 

L. Harbers 

 

http://www.teuge.eu/
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Resultaten rekening      begroting 2012   realisatie 2012  begroting 2013 

     Inkomsten         
  spaarrek 

  
 518,23  450 

contributie      1.500,00   1.517,50  1500,00 

subsidie      -00   3.783,75  
 overige      330,00   322,52  350,00 

Beestenboeltje      1.500,00   2.093,60  1750,00 

Teugje Nieuws      3.200,00   2.033,34  3200,00 

samen eten      700,00   267,81  400,00 

          
  

totaal      7.230,00   10.018,52  7650,00 

 

        
  Uitgaven         
  overige      3.000,00   3.914,76  3750,00 

dorpshuis gezelliger 
 

 -00   2.106,98  
 Teuge in het Groen 

 
 -00   119,28  

 Beestenboeltje      2.000,00   1.841,31  1500,00 

Teugje Nieuws      2.800,00   2.290,57  2800,00 

  
 

 -00   613,63  
           

  
totaal      7.800,00   10.886,53  8.050,00 

            -570,00   -868,01  -400,00 

     
Balans  per 31-12-2012 

    Kas  51,14  
   Bank rc  3.573,89  
   Bank spaarr.  18.162,18  
   nog te vorderen KIJK  651,17  

   VKK certificaat  1.000,00  

   vooruitontvangen Teugje N 

 
 1.016,60  

  Vooruitontvangen 
Oranjefonds 

 
 2.500,00  

  algemene reserves 

 
 19.921,78  

  

     

 

 23.438,38   23.438,38  
  

     Commissies 2012  saldo 0101   inkomsten   uitgaven  saldo 3112 

Speelveld de Zandenhof  6.944,70   915,60   114,24  7.746,06 

Toneel op de Toega  476,02   -00   58,00  418,02 

     Liquide midd. en verw. 
    resultaat 2013 

  
     pos. Result.  

Speelveld de Zandenhof  7.746,20  
 

     600,00  

Toneel Op den Toega  314,02  
 

     25,00  
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