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Notulen        

 

Ledenvergadering van Algemeen Belang Teuge 
 

 

Datum  : donderdag 28 maart 2013 
Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang  : 20.00 uur 
 

Aantal aanwezige leden: 39 
 

1. Opening 
Arne opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de 
ereleden en de politiek.  
 

2. Mededelingen 
 

 Er wordt begonnen met een moment stilte vanwege het overlijden van 
viertal leden: Wim den Uijl, Ingrid Betaubun, Gerard Veldwijk en Zwier 
de Vries.  

 

 Afmeldingen: Henk Wolters – Lokaal 2000, Reinier Dooijeweerd, Dick 
Oleman, Nardy Hulsegge, Anne Pannekoek, Jan-Willem Stegeman, 
Dinie den Uijl. 
 
Jan Geschiere, Wim van Ee en Tinus Ooms komen later.  

 
3. Notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2012 

 Pagina 1: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 2: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 3: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 4: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 5: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 6: geen op- of aanmerkingen. 

 Pagina 7: geen op- of aanmerkingen. 
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De notulen worden, onder dankzegging van de samensteller, Petra 
Hettinga, goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslagen 2012 
Het Beestenboeltje: geen op- of aanmerkingen. 
 
Toneelvereniging op den Toega: geen op- of aanmerkingen.  
 
Speelveldcommissie De Zandenhof: geen op- of aanmerkingen. 
 
Teugje Nieuws: geen op- of aanmerkingen. 
 
Activiteitenplan 2013 
Activiteitenplan Algemeen Belang: Hannie Jansen vraagt wat een 
buurtsportcoach voor Teuge moet gaan doen? Geantwoord wordt dat de 
buurtsportcoach als doelstelling heeft de bevolking gezonder te maken 
door middel van sport en beweging en met name gericht is op de 
basisschooljeugd en de ouderen (55+). Zo wordt er een Dutch tennis 
georganiseerd in de zaal op maandagmorgen en wordt er voor de 
basisschooljeugd een aantal clinics, waaronder een voetbalclinic, 
gegeven.  
Daarvoor krijgt het Algemeen Belang via de gemeente subsidie.  
Met deze subsidie kan 5,2 fte’s gefinancierd worden. Die 5.2 fte’s 
worden verdeeld over alle dorpen. Een deel gaat naar het zwembad, FC 
Twello, de gemeente zelf en de kernen. De locale vrijwilligersorganisa-
ties is gevraagd om de ontwikkeling van dit plan over te nemen. Ook is 
gesproken over de begeleiding van ouderen en hoe Algemeen Belang 
als belangenvereniging ondersteuning kan bieden. Het is de bedoeling 
om deze activiteiten in ieder geval voor de komende vier jaar te 
ontwikkelen. 
 

5. Verslag kascommissie 
De heer Wim van Ee en de heer Gerrit Weijers hebben zich bereid 
verklaard om de kascontrole te doen. De kas is bekeken en 
gecontroleerd. Wim licht zijn stukken toe: hij is samen met Gerrit bij 
Harrie van Essen op bezoek geweest. Alles zag er goed uit. Ze hebben 
dan ook besloten om décharge te verlenen aan Algemeen Belang voor 
het gevoerde financiële beleid. Harrie wordt wederom bedankt voor zijn 
inzet als penningmeester.  
 
Benoeming nieuwe kascommissie 
Lonneke Schipper biedt zich aan; zij zal het komende jaar samen met 
Wim van Ee de kascontrole gaan doen.  
 

6. Financiële overzichten 2012 
Theo Jansen heeft een vraag over uitgaven voor het dorpshuis: Jan 
antwoordt dat Algemeen Belang heeft geconstateerd dat de 
belangstelling voor het huren van het dorpshuis wat terugliep.  
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Om de verhuur een extra impuls te geven, is er wat versiering 
aangebracht in de vorm van extra verlichting, een gezellig zitje en 
plantenbakken. Marianne heeft ervoor gezorgd dat deze kosten volledig 
gesubsidieerd werden.  
 
Begrotingen 2013 
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen.  
 

7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 
De rapportage van de ARBO-wet uitvoeringsregeling was iets wat onder 
handen was van Dick Oleman. Arne beschikt niet over de rapportage. Hij 
laat weten dat de ARBO-wet hoog op de prioriteitenlijst staat. Algemeen 
Belang voldoet in elk geval aan de gestelde verplichtingen. In het kader 
van de risicobeheersing blijft dit punt in ieder geval op de agenda staan. 
Onno van der Zee vraagt wie dit punt van Dick Oleman heeft 
overgenomen/gaat overnemen. Geantwoord wordt dat het bestuur 
teruggaat van zes naar vier leden en dat er dus een functie vacant is.  
 

8. Bestuursverkiezingen  
 
Overdracht voorzitterschap 
Arne kijkt terug op 9 jaar bestuurslidschap van Algemeen Belang: 9 jaar, 
waarvan 8 jaar als voorzitter. In die 9 jaar heeft hij mooie, maar ook 
verdrietige momenten meegemaakt. 
  
Tijdens zijn voorzitterschap heeft Algemeen Belang onder andere 
gerealiseerd:  

 het dorpshuis; 

 de Kunstroute; 

 de Kerstmarkt; 

 het Teugje nieuws; 

 het Project KIJK; 

 het 100 jarig bestaan, met Koninklijke onderscheiding; 

 3 maal een nominatie voor Kern met Pit; 

 nominatie voor het Appeltje van Oranje; 

 nominatie voor de Kroonappel van Oranje; 

 het winnen van de Pluim van de Gemeente Voorst; 

 het aanstellen van een dorpscontactpersoon; 

 het opstarten van het project “Teuge in het Groen”.  
 

In totaal is voor € 750.000,-- subsidie gekregen de afgelopen jaren.  
 
Arne kijkt met veel plezier terug op de jaren als bestuurslid van 
Algemeen Belang. Het heeft hem, dankzij een ploeg die hem hierbij 
geholpen heeft, veel energie gegeven. Ook geeft hij aan dit alles niet te 
hebben gekund zonder zijn thuisfront. Hij bedankt iedereen hiervoor en 
geeft aan dat het hem een genoegen was voorzitter van Algemeen 
Belang Teuge te zijn.  
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Vervolgens draagt Arne de hamer formeel over aan Jan van den Noort. 
 
Jan zegt het voornemen te hebben de functie van voorzitter voor twee 
jaar te gaan vervullen.  
Hij geeft aan dat Arne het voorzitterschap met een dubbele pet vervulde 
(Arne is immers ook voorzitter van Sportclub Teuge). Arne was een 
gedreven voorzitter met kennis van zaken, had veiligheid hoog in het 
vaandel, was kritisch, maar altijd constructief. Jan bedankt Arne namens 
de leden van Algemeen Belang, benoemt hem tot erelid van Algemeen 
Belang en overhandigt Arne een cadeautje: de bij het erelidschap 
behorende speld.  
 
Vervolgens overhandigt Antoinette Arne een door haar gemaakte 
etagère beschilderd met het wapen van Teuge, de periode van zijn 
bestuurschap en zijn naam. Antoinette beschildert keramiek. Daar heeft  
Algemeen Belang vaak gebruik van gemaakt. Arne was er altijd heel erg 
mee verguld, als hij door Antoinette gemaakte borden mocht weggeven.  
 
Arne wenst Jan veel succes en geeft aan Algemeen Belang met raad en 
daad ter zijde te willen staan, mocht dat nodig zijn.  
 
Tinus Ooms draagt een gedicht aan Arne op. Tinus geeft na afloop aan 
dat hij, toen hem gevraagd werd een gedicht voor Arne voor te dragen, 
bedacht dat hij in het verleden op verzoek van Jan Speelziek al eens 
een gedicht heeft gemaakt voor Jan Haverkamp.  Dit gedicht draagt hij 
nu voor. Arne is er stil van en vindt het een eer te worden vergeleken 
met een persoon als Jan Haverkamp.  
 
Ook Antoinette verlaat het bestuur nadat zij zich 8 jaar heeft ingezet voor 
Algemeen Belang. Zij was degene die de creatieve kant voor haar 
rekening nam: denk bijvoorbeeld aan de kunstroute en de aanplant van 
de rotonde. Zij is ondernemend, enthousiast en creatief. Ook Antoinette 
wordt bedankt voor haar inzet en ook haar wordt een bloemetje 
overhandigd.  
 
Jan geeft aan dat het bestuur nu heel snel uitdunt. Het bestuur bestaat 
nu slechts uit drie personen.  
 
Vervolgens wordt er een nieuw bestuurslid benoemd, namelijk Lucas 
Harbers. Lucas maakt sinds een jaar deel uit van het bestuur en is al 
enorm actief geweest als projectleider van “Teuge in het Groen”.  
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Algemeen Belang is blij met zijn 
toetreden tot het bestuur. Lucas wordt dan ook veel succes gewenst.  
 
Speelveldcommissie “De Zandenhof” 
Aftredend en herkiesbaar is Toos Uenk. Ook hier zijn geen tegen-
kandidaten gemeld. Jan geeft aan blij te zijn dat hier geen vacature is 
ontstaan en dat Toos zich ook voor de komende periode wil inzetten 
voor de speelveldcommissie.  
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9. Stichting dorpshuis Op den Toega (informatief) 

Marianne vertelt dat Dick Oleman heeft laten weten vanavond niet 
aanwezig te kunnen zijn. Namens Dick geeft zij aan dat het goed gaat 
met de Stichting het dorpshuis en dat het bestuur is versterkt met 
Janneke Schippers, Lonneke Schipper en zijzelf. Er zijn werkafspraken 
gemaakt met de sportclub en er zijn contracten gemaakt met de 
gebruikers. Marianne geeft aan dat het er goed uit ziet.  
 

10. Ontwikkelingen ruimtelijke ordening Teuge 
Er is vandaag nog contact geweest met één van de medewerkers van 
de gemeente Voorst. Op 24 april zal er in het dorpshuis een voorlich-
tingsavond gehouden worden over het ontwikkelplan van Teuge. Dit plan 
omvat de Teugse kant van de wetering, De Zanden en de Hessenlaan. 
Dat plan behelst de bouw van een aantal woningen en de inrichtingen 
van dit terrein. Daar zijn verschillende gesprekken over gevoerd. De 
gemeente gaat dit plan op 24 april presenteren. Omdat Arne naast het 
voorzitterschap van Algemeen Belang ook het voorzitterschap van de 
Sportclub vervult, heeft Jan in de besprekingen Algemeen Belang 
vertegenwoordigd. Arne geeft aan dat de betrokken partijen (Algemeen 
Belang, Peco en de Sportclub) als dorp gezamenlijk willen optrekken. 
Vanaf de start is geprobeerd de handen ineen te slaan en geen 
beslissingen te nemen voordat men het eens was. Wat er gaat gebeuren 
is een schitterend bestemmingsplan, maar het heeft invloed op zowel de 
Sportclub als op Peco.  Drie weken geleden heeft de Sportclub een brief 
ontvangen van het College, waarin staat dat de bestemmingsplannen 
geen invloed hebben op de veldenproblematiek van de Sportclub.   
Het bestemmingsplan behelst het volledig volbouwen van het gebied 
rond de Sportclub. Arne geeft aan dat de Sportclub nu al tekort aan 
velden heeft en dat de gemeente, op het moment dat de problemen van 
de Sportclub aan de orde komen, geen gehoor geeft. Het doel van het 
bestemmingsplan is het bouwen van 80 woningen. Dat betekent een 
vermeerdering van een derde van het aantal inwoners, waar ook gesport 
moet worden. Daar is de Sportclub heel actief mee. Men wil graag 
verder, maar niet op deze manier. Als de Sportclub er niet uit komt, gaat 
ook Algemeen Belang niet akkoord. Dat zou jammer zijn, want het is een 
mooi plan.  
 
Jaap van Oorspronk vertelt dat acht jaar geleden al is geprobeerd om 
hierover met de gemeente te praten; volgens de KNVB worden de 
velden op dit moment al te veel belast. Jaap vraagt de heren politici hier 
aanwezig vooral aandacht aan deze problematiek te besteden. 
 
Betty van Essen geeft aan dat het terrein naast haar huis (het terrein van 
de krakers) een grote rotzooi is. Aangegeven wordt dat dit een privé-
terrein betreft, waarvoor op dit ogenblik zijn er geen ontwikkelingen 
gaande zijn; het dorpsbestemmingsplan behelst niet de overkant van de 
Rijksstraatweg.  
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Onno van der Zee denkt dat de plannen waarschijnlijk niet verwezenlijkt 
kunnen worden in verband met de geluidsoverlast van het vliegveld. 
Kortom er is nog hoop.  
 
Gerard Pannekoek vraagt of er wel voldoende belangstelling is voor de 
woningbouw. Jan geeft aan dat het gaat om een bestemmingsplan. Het 
realiseren van dit bestemmingsplan zal 10 tot 20 jaar in beslag nemen.   
 
Teuge in het Groen 
Lucas Harbers, projectleider van “Teuge in het Groen”, vertelt dat er 
gisteren televisieopnames zijn geweest voor TV Gelderland over het 
project “Teuge in het Groen”. Dit werd overigens vanavond uitgezonden. 
Dit project heeft als doel de versterking van het groene dorpshart van 
Teuge. Op de vorige jaarvergadering is er een aantal verzoeken gedaan. 
Die verzoeken zijn samengevat in een project en verdeeld in een aantal 
deelprojecten. Die deelprojecten bestaan uit: 

 

 het vervangen van het dierenverblijf “Het Beestenboeltje”; 

 het plaatsen van het beeld “de zaaier”;  

 de herinrichting van het schapenweitje (aan de Rijksstraatweg); 

 de herinrichting van de speelweide;  

 het verfraaien van de rotonde.  
 

Samen met Marianne heeft Lucas geprobeerd subsidie voor deze 
deelprojecten te verkrijgen. En met succes; het is hen gelukt de Kern 
met Pit subsidie binnen te halen. Dit levert maar liefst € 1.000,-- op. 
Verder loopt er nog een aantal subsidieaanvragen.  

 
 Lucas vertelt dat het eerste project in het kader van dorpen in het groen 

inmiddels is afgerond: de gesubsidieerde aanschaf van de beplanting 
die bij Het Oegenbos zijn afgehaald.  

 
De vervanging van het dierenverblijf “Het Beestenboeltje” 
Dit dierenverblijf is 32 jaar geleden gerealiseerd en inmiddels aan 
vervanging toe. Voor deze vervanging is actieve samenwerking gezocht 
met de Siza, het Indiaantje en basisschool De Zaaier.  
 
Voor de vervanging lopen twee belangrijke trajecten. De schetsen zijn 
inmiddels door de welstandcommissie. Bovendien lopen er nog twee 
subsidieaanvragen. Als alles goed verloopt, wordt de vervanging dit 
najaar gerealiseerd.  

 
Beeld “de zaaier” 
Dit (inmiddels gerestaureerde) beeld staat op dit moment nog op het 
Peco-terrein en wordt binnenkort teruggeplaatst bij basisschool De 
Zaaier.  
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Voormalig Schapenweide (aan de Rijksstraatweg) 
Dit gebied is in handen van de provincie, maar het beheer is in handen 
van de gemeente en zal drie maal per jaar door de gemeente worden 
gemaaid. Er is inmiddels een meidoornhaag geplaatst en er wordt een 
aantal bomen gepland.  
 
De wens was om hier schapen te laten grazen, maar daar wordt, gelet 
op de daarbij behorende intensieve verzorging, geen gehoor aan 
gegeven.  
 
Gevraagd wordt of dit geen hondenuitlaatplaats kan worden. Teuge 
beschikt immers niet over een hondenuitlaatplaats. Geantwoord wordt 
dat dit zeker een goed idee is, wat eventueel in een later stadium zou 
kunnen worden afgestemd met de buurt.  
 
Verder vertelt Lucas dat de gemeente lantaarnpalen langs de parallel-
weg gaat plaatsen. Gevraagd wordt of en vanaf welk tijdstip de lampen 
aangaan, dit omdat de lantaarnpalen aan de Rijksstraatweg (richting 
Twello) nooit aan zijn. Geantwoord wordt dat de lampen vanaf 20.00 uur 
aan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan dat gemeld worden bij 
de gemeente.  

 
Herinrichting van de speelweide 
Dit is inmiddels gerealiseerd: er is gesnoeid en bovendien zijn alle 
toestellen weer veilig. Alleen de mollen moeten nog gevangen worden.  

 
Het verfraaien van de rotonde 
Het is de bedoeling de rotonde nog groener en mooier te maken. De 
gemeente heeft hier inmiddels toestemming voor gegeven.  
Algemeen Belang is nog op zoek naar een hovenier.  

 
11. Dorpscontactpersoon en buurtsportcoach voor Teuge 

Marianne vertelt dat het Algemeen Belang twee jaar geleden subsidie 
heeft gekregen voor de dorpscontactpersoon. De dorpscontactpersoon 
had als taak activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien in het dorp. 
Marianne is hier heel druk mee geweest (te denken valt aan het 
keukelen, tuintelen, jong leert oud en oud leert jong, etc). Dit project 
loopt af. De subsidie is per 31 december afgelopen. Er is gezocht naar 
een vervolg en is gevonden in de vorm van de buurtsportcoach, die – 
zoals gezegd – zich richt op sport en beweging.  
 
Daarvoor wordt via de gemeente subsidie verkregen. Deze activiteiten 
worden ontwikkeld voor de komende vier jaar zullen worden gemonitord 
door de gemeente. Daardoor zullen de activiteiten laagdrempelig te zijn.  
 
Er wordt geprobeerd activiteiten te ontplooien die er nog niet zijn, zoals 
wandelen, fietsen. Binnenkort horen we hier meer over, aldus Marianne.  
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Arne geeft aan dat er vanmiddag een gesprek is geweest op het 
gemeentehuis en vraagt Marianne of de functie van dorpscontact-
persoon is veilig gesteld. Marianne antwoordt dat per jaar wordt bekeken 
of deze subsidie voor een volgend jaar weer verkregen wordt. Zij heeft 
vanmiddag de toezegging gekregen dat de functie voor het komende 
jaar is veilig gesteld. Ook heeft de gemeente aangegeven graag gebruik 
te maken van de kennis van Marianne, zodat het wiel in de andere 
dorpen, waar een dorpscontactpersoon zal worden aangesteld, niet 
weer opnieuw uitgevonden behoeft te worden. 
 
Verder vertelt Marianne dat er tien landelijk genomineerden waren voor 
de Appeltjes van Oranje. De uitreiking zal plaatsvinden op16 mei.  
 
Naast de nominatie van de Appeltjes van Oranje is Algemeen Belang 
ook genomineerd voor de kroonappel 2013. Lonneke Schipper geeft aan 
het heel knap te vinden dat Algemeen Belang door is. Marianne vertelt 
dat de genomineerde kroonappels zijn verdeeld in 20 regio’s en dat men 
niet op de eigen regio kon stemmen. Ze heeft dan ook geen idee hoe 
Algemeen Belang aan deze nominatie komt. 
  

12. Rondvraag  
Arne wil namens Antoinette en hem hapjes aanbieden tijdens de borrel 
na de vergadering.  
 
Gerard Pannekoek vertelt dat er op 5 en 6 juli weer een openlucht 
toneelstuk zal worden gehouden en dat er vrijwilligers worden gezocht 
voor de decorbouw en de catering. Vrijwilligers kunnen zich melden bij 
Gerard.  
 
Jaap van Oorspronk wil (als coördinator van het klompenpad) het 
klompenpad van de Vecht van harte aanbevelen. 
 
Marianne vertelt dat haar is gevraagd hardloopwedstrijd te organiseren 
op de landingsbaan. Mocht iemand nog meer ideeën hebben voor 
beweging, dan kan hij/zij zich melden bij Marianne.  
 
Johan Buitenhuis wil zich voor wat betreft het dorspbestemmingsplan  
namens Peco aansluiten bij de woorden van Jan. Ook Peco is er nog 
niet uit in de gesprekken met de gemeente. Er is een bod gedaan waar 
ze het nog lang niet mee eens zijn. Hij geeft aan dat er totaal niet is 
gedacht aan het sociale aspect van het dorp.  
 
Arne doet als coördinator hartveilig wonen een oproep. Hij vraagt of er 
mensen zijn die zich op willen geven om in noodgevallen te reanimeren 
Deze mensen worden opgeroepen door 112 en zullen voor de 
ambulance uit moeten reanimeren. De ambulance doet er namelijk 
ongeveer 15 minuten over om ter plaatse te zijn. Arne vertelt dat er bij 
zijn woonhuis een AED is geplaatst. Op 15 april zal er in kerk aan de 
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Avervoordseweg in De Vecht een voorlichtingsavond worden gehouden. 
Arne hoopt dat er zo veel mogelijk aanmeldingen komen.  
 
Hij zou graag over ongeveer 20 vrijwilligers kunnen beschikken die in 
staat zijn de AED te hanteren. Er is geen leeftijd aan verbonden, dus 
meld je aan …. 
 
Johan Buitenhuis wenst Jan veel sterkte.  
 

13. Sluiting.  
Jan bedankt de heer en mevrouw Klaassen voor de catering, Inge Broer 
voor het notuleren en sluit de vergadering. 
 

***** 
 
 

 
 
 


