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Verslag Algemene Ledenvergadering ABT 
 
Datum : dinsdag 24 maart 2015 
Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang : 20.00 uur 
Einde  : 22.00 uur 
Bestuursleden : Lucas Harbers (voorzitter), Jan van den Noort (penningmeester), Hans 

Bijloo (secretaris), Jan-Willem Stegeman, Marjo Prigge-van der Linden 
Notulist    : Elly Bakker 
 
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom op de 
algemene ledenvergadering. Er zijn 32 leden aanwezig. 
Er wordt een moment stilte gevraagd voor de dorpsgenoten die ons zijn ontvallen: 
Tonnie Schuurman 
Annie van de Bunte – Ropers 
Dina van Lohuijsen 
Dine van Lohuijsen 
 (de vrouwen van Berend en Jan van Lohuijsen) 
Jack Slagter 
Jan Oleman 

 
2. Mededelingen 

Voor verschillende activiteiten en besturen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. 
Informeer naar de mogelijkheden en kansen bij één van de bestuursleden.  
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2014  
Punt 7d wort Jan-Willem twee keer genoemd (pagina 3) Verder zijn er geen op en of 
aanmerkingen.  
Verslag goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen commissies 2014 (Toneelvereniging op den Toega, speelveldcommissie 
de Zandenhof, Teugje Nieuws, kinderboerderij ‘t Beestenboeltje)  
-  ABT jaarverslag: Het verslag wordt goedgekeurd. 
-  Beestenboeltje: Het verslag wordt goedgekeurd. 
-  Speelveldcommissie: Het verslag wordt goedgekeurd. 
-  Toneelvereniging op den Toega: Het verslag wordt goedgekeurd. 

Johan Buitenhuis doet een dringende oproep naar nieuwe leden toneelvereniging. 
Aren Pruijt geeft aan dat dit ook in het belang van het dorp is. 

- Teugje nieuws. Compliment van Anne Pannekoek, het blad ziet erg goed uit. 
Volgend jaar bestaat het 10 jaar. Peter Cornelisz geeft aan dat het tijd wordt voor 
vernieuwing op de redactie. Ze zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor alle 
aspecten van het blad. Peter gaat een procesbeschrijving maken zodat de mensen 
weten hoe het blad tot stand komt. Er moeten voldoende stukken worden 
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aangeleverd met nieuws en berichten die alle Teugenaren aanspreekt. “Teugje 
Nieuws willen we graag zien als een nieuwskanaal, niet alleen een weergave wat 
er is gebeurd”. Mensen die er belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij 
Peter. Het verslag wordt goedgekeurd. 

-  Verslag van de Dorps Contactpersoon, Marianne Wieggers heeft het verslag 
geschreven. Marianne heeft de functie eind 2014 beëindigd. Er komt één 
opmerking: het lijkt in het verslag dat Marianne haar activiteiten als 
dorpscontactpersoon voorzet met de nieuwe stichting in samenwerking met 
Ecotribe. Lucas Harbers benadrukt dat dit nieuwe initiatief op persoonlijk titel 
Marianne is opgestart en niet onder ABT valt. Hetty Vorselman is de nieuwe Dorps 
Contactpersoon en buurtsportcoach 2015. Het verslag wordt goedgekeurd. 

-  Verslag KIJK, Hans Bijloo is verlaat, Lucas Harbers neemt het woord. KIJK dient 
weer te worden gevuld met activiteiten en evenementen. Er zijn veel items 
aangedragen wat er met KIJK zou kunnen gebeuren, nu kunnen deze worden 
opgepakt. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Er is in 2014 veel ondernomen in Teuge. 
 

5. Financiën: Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 
Jan van den Noort heeft vorig jaar het penningmeesterschap overgenomen van Harry 
van Essen. Er zijn talrijke subsidies binnengehaald. De kascontrole is uitgevoerd door 
Lonneke Schippers en Lars Ramakers. De boekhouding ziet er netjes en ordelijk uit, 
complimenten voor Jan van den Noort. Het financieel overzicht 2014 wordt 
goedgekeurd.  
Het komend jaar zal Lars Ramakers samen met Bob Bakker de kascommissie 
vertegenwoordigen.  
Peter Cornelisz vraagt naar het bedrag Teugje Nieuws op de balans, klopt het getal? 
Jan legt uit dat het van april tot april heeft gelopen, gaat veranderen van januari naar 
januari. Peter begrijpt het. 
Carel Braakman vraagt “zijn er geen vorderingen meer wat betreft de contributie?”. 
Jan van den Noort geeft aan dat we met 1 lid nog aan het vorderen zijn. 
 

6. Bestuursverkiezingen 
Bestuur Algemeen Belang Teuge 
Aftredend en niet herkiesbaar:  
 Hans Bijloo 
Verkiesbaar:  
  Hetty Vorselman-Pas 
  Sibylle van der Straten – Schmoz                                                                          
Dit agendapunt is later behandeld vanwege een latere binnenkomst Hans Bijloo.  
Hans heeft zich een jaar ingezet als bestuurslid en heeft onder andere de website 
onder zijn beheer gehad. De technische kant van de website zal hij voorlopig blijven 
doen. Hans zijn inzet wordt beloond met een bloemetje als dank.  
 
Hetty Vorselman-Pas en Sibylle van der Straten – Schmoz worden voorgesteld en de 
voorzitter vraagt of er bezwaar is tot toetreding aan het bestuur. Anne Pannekoek 
vraagt of het geen probleem is dat  Hetty Vorselman als Dorpscontactpersoon (DCP) 
zitting heeft in het bestuur. Hetty geeft aan dat als er onderwerpen aan de orde 
komen die de DCP betreft, ze niet aan  zal zitten in de vergadering bij dit onderwerp. 
Er is geen bezwaar bij de leden dat de dames toetreden tot het bestuur van ABT. 
Ze worden welkom geheten als nieuw bestuurslid. 
 

7. Dorpscontactpersoon/Buurtsportcoach 2015 (Hetty Vorselman-Pas)  
Hetty stelt zichzelf voor en geeft aan dat ze donderdag een echte Teugenaar wordt. 
Ze neemt de speerpunten van haar plan door en geeft aan dat het belangrijk dat er 
een vrijwilligersbank komt. Elke maand wordt er een thema ochtend gehouden in het 
dorpshuis. Als buurtsportcoach ziet ze graag dat het wandelen en fietsen weer op 
poten gezet word. Tijdens de Nationale sportweek zal een wandeltocht georganiseerd 
worden. De aftrap Nationale Sportweek zal op 19 april plaatsvinden in Twello met NK  
knikkeren. Hetty vindt het goed dat er zo veel vrijwilligers in de zaal zitten.  
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Sibylle van der Straten stelt zich voor, afgelopen zomer is ze met haar gezin in ons 
dorp komen wonen, ze staat versteld wat er allemaal gebeurt in het dorp. Haar 
kinderen zitten op school de Zaaier en hebben hun draai gevonden.  
 

8. Stemming leden mandaat tekenen recht van opstal nieuw dierenverblijf Bleriotstraat 
21. 
De gemeente is eigenaar van de grond waarop het nieuwe dierenverblijf is 
gerealiseerd. ABT is eigenaar van het gebouw dierenverblijf. Het recht van opstal is 
een zakelijk recht om op de grond van de gemeente een gebouw en terrein, de 
zogenaamde opstallen, in eigendom te hebben.  
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of er bezwaar is dat namens de leden 
ABT Jan van den Noort en Lucas Harbers mandaat krijgen om het recht van opstal te 
tekenen. Er is geen bezwaar. 
Arne Pruijt geeft aan dat de kans aanwezig is dat we WOZ moeten gaan betalen. De 
voorzitter geeft hij zich daar verder in gaat verdiepen. Als dat zo is zal de waarde ook 
bepaald gaan worden. 
 

9. Stand van zaken na ledenraadpleging 28 januari 2014 (Jan-Willem: dorpsplan en 
vliegveld) 
Jan-Willem Stegeman zit in het bestuur op persoonlijke titel en niet als hoofd van de 
school. Over het verhaal vliegveld kunnen Carel Braakman en Anne Pannekoek 
aanvullen. Er gaat een nieuw besluit komen van de provincie over de 
vliegbewegingen. Er is een stuurgroep en een werkgroep ingesteld. Naast de directie 
van de luchthaven zit ook John Berends, burgemeester van Apeldoorn. Er zijn al een 
aantal stuurgroepsvergaderingen geweest. Vragen die er uit voort komen gaan over  
hinder. Wat is het doel van dit project / proces? Er is ruimte voor hele kleine groei van 
overlast, stank en fijnstof. We praten graag mee maar iedere bewoner heeft de 
gelegenheid om formeel bezwaar te maken. Karel Braakman geeft aan dat men in 
principe akkoord is met een kleine groei van geluidshinder. Van 80000 naar 160000 
bewegingen met geluidruimte is iets wat we beslist terug willendraaien. Arne Pruijt 
heeft een vraag:”ABT heeft ooit afgesproken dat we lid zouden worden van de 
werkgroep in Zevenhuizen er daarbij verslaggeving van de CRO zou worden gedeeld. 
Vindt dit nog steeds plaats?” Bij Platform Vlieghinder Teuge staan allerlei berichten en 
verslagen op de site. Op www.teuge.eu zal ABT daar naar gaan linken. 
 

10. Bomen bij KIJK, stand van zaken en raadpleging (Jan-Willem) 
Jan-Willem Stegeman neemt het woord over de bomen kap bij KIJK. Door nieuwe EU 
regels wil de vliegclub overgaan tot kappen van bomen. Daarbij houden de 
zweefvliegers meer vrijheid. ABT wil niet zomaar instemmen met bomenkap rondom 
KIJK.  
Er is een hoorzitting geweest. De zweefvliegclub wil graag tegelijkertijd met lier en 
motor opgetrokken worden. In het afgelopen najaar is er een rapport binnengekomen 
van de zweefvliegclub, ABT vond dit niet gedetailleerd genoeg en heeft dit  
aangegeven. Ondertussen wordt er gesproken over compensatie. ABT wil eerst om 
tafel zoals initieel is afgesproken met de wethouder. Jan van den Noort legt uit dat 
een zweefvliegtuig niet gelijk opgetrokken mag worden als een vliegtuig over de 
verharde baan gaat. 
Het 2e punt waar ABT over waakt is het berkenbosje, het compensatiebos voor de 
verlenging van de baan vliegveld, deze is niet kapvergunning plichtig. 
Arne Pruijt heeft een vraag over het berkenbosje, mag dat zo maar gekapt worden? 
Jan geeft aan dat de beuk, en de wilg bij de schaapskooi niet mogen worden gekapt. 
Het compensatiebosje maakt geen onderdeel van kapvergunning dus die mag zomaar 
gekapt worden. Het openlucht gebeuren zal dan helemaal in het open veld komen te 
liggen. 
 

11. Stand van zaken Teuge in het Groen (Lucas Harbers) 
Lucas Harbers legt uit over stand van zaken over Teuge in het groen. De 
schapenweide Rijksstaatweg – oude Rijksstraatweg is gerealiseerd. Het speelveld is 
opgeknapt. Een erfbeplantingstraject is succesvol gerealiseerd. Het dierenverblijf is in 
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ruim twee en een half jaar tijd gerealiseerd door vrijwilligers en financiën uit een 
aantal fondsen. Als dank hebben de vrijwilligers een mooie kaart gekregen. Teuge is 
benoemd tot Kern met Pit 2014. We hebben een model voor de rotonde, ontworpen 
door Antoinette, de ontwikkelingen liggen stil. Gemeente en provincie zijn momenteel 
in gesprek over eigendom en kosten onderhoud. ABT wil bebouwen en beplanten 
regelen, geen aanvullende maatregelen hoeven treffen voor aansprakelijkheid. 
ABT gaat het beeld de Zaaier een vaste plek geven bij de school. Er is met de buurt al 
overleg geweest over hoe en waar het beeld zou moeten komen te staan. Voor 
plaatsing zal dit overleg opnieuw plaatsvinden voor draagvlak. Eerst gaat een 
kunstenaar het betonrot verwijderen en het beeld opknappen. 
 

12. Activiteitenplan 2015 
     Henk en Ineke Beekhuis hebben geen internet en hebben de agendastukken niet 
     ontvangen, wel de agenda. Lucas Harbers geeft aan dat het een verbeterpunt is voor 
volgend jaar. Ontwikkelingen van Teuge Oost, de verhuizing van PECO. Ook dit jaar 
zullen er weer evenementen plaats vinden. De welkomstmand voor nieuw bewoners 
     van Teuge wordt vervolgd. Als we nieuwe buren welkom heten kan een mand worden 
besteld bij ABT. Met een kort verhaaltje en een foto kunnen kan in Teugje Nieuws en/of 
op Teuge.eu de nieuwe inwoner(s) bekend worden gemaakt.  
     Zonne energie, we hebben aan de initiatiefnemers de vragen gesteld over de 
ontwikkelingen. 
     Henk Beekhuis vraagt of de woningbouwvereniging ook wordt benaderd voor 
zonnepanelen op het dak? Lucas geeft aan dat er nog wordt geacht op het voorstel en de 
uitwerking van het plan. We staan er positief kritisch tegenover. 

Veiligheid Whatshappening groep gaat goed, er zijn nu 2 groepen. 
Anne Pannekoek heeft een vraag over veiligheid en hartveilig wonen. Arne Pruijt geeft 
aan “Wij hebben een AED in de buitenkast en we hopen dat de mensen die de 
papieren hebben voor bediening van de AED en reanimatie dan ook op om het bij te 
houden. Mensen die zich hebben opgegeven en er geen respons op hebben gekregen 
zullen zelf met ambulance dienst van Connexxion contact op moeten nemen”. Anneke 
Eikenhorst vraagt of er zicht is op de mensen die BHV zijn opgeleid volgens ABP.  
Lucas Harbers geeft aan dat dit uitgezocht dient te worden.  
ABT heeft periodiek overleg. ABT heeft afstemming met de directie luchthaven. ABT 
heeft afstemming met de gemeente. ABT heeft afstemming met de stuurgroepen en 
commissies.  
Marianne Wieggers heeft samen met Ecotribe een stichting opgericht en gaat de 
kunstroute organiseren. ABT vindt nieuwe initiatieven goed, wil voorkomen dat er 
onduidelijkheid over wie iets organiseert en dubbelingen in evenementen ontstaan.  
ABT streeft naar een maximaal aantal actiuele email adressen leden en ook een 
maximaal aantal automatische incasso’s, het scheelt veel portokosten. 
 

 13.Jaarverslag 2014  
      Er zijn geen op- en of aanmerkingen op het verslag, goedgekeurd. 
       
 14.Rondvraag 

Peter Cornelisz heeft een vraag over verkeer. Er zijn in Teuge een aantal plekken die 
best gevaar op kunnen leveren, bijvoorbeeld het parkeren van auto`s. Op de ventweg 
wordt erg hard gereden, door met name ouders die de kinderen naar de sportclub 
brengen of naar het indiaantje. Lucas geeft aan dat het dit probleem al langer speelt, 
ABT heeft het meerdere malen bij de gemeente ter sprake gebracht. 
Arne Pruijt geeft aan dat de mensen nog een unieke kans hebben om een vierkante 
meter kunstgras te kopen voor een tien Euro, daarmee wordt een kunstgrasveld voor 
sportclub Teuge mogelijk gemaakt.  
Arne geeft aan dat het bestuur ABT er nu goed uitziet. 
Henk Beekhuis vraagt waarom de dorpsagent geen spreekuur meer heeft in het 
dorpshuis. Lucas Harbers geeft aan dat het dit initiatief nieuw leven ingeblazen kan 
worden. Het succes zal afhangen van capaciteit politie en opkomst op het spreekuur. 
Toos Uenk geeft aan dat het haar verbaast dat er zo weinig mensen uit het dorp zijn, 
misschien de volgende keer in de Stentor zetten? 
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Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen, daarnaast heeft het in Teugje Nieuws, 
het Voorster Nieuws en op www.teuge.eu gestaan. Lucas Harbers vraagt naar 
signalen over de ALV.  
Lucas Harbers dankt de notulist Elly Bakker met een boeket bloemen. Naast het 
verzorgen van de notulen jaarvergadering notuleert ze ook tijdens de 
bestuursvergaderingen. 
 

 15.Bespreken concept dorpsvisie 
Het bestuur is bezig een dorpsvisie Teuge te maken. 
De bestaande dorpsvisie is toe aan vernieuwing. ABT vraagt de leden om er aan mee 
te werken. Thema’s zijn Sociale cohesie of de binding, werkgelegenheid, recreatie en 
toerisme, sport en cultuur. Belangrijk items zijn zijn de ontwikkelingen op de 
luchthaven, fietspaden en ook verkeer en veiligheid. 
De nieuwe visie dient de komende maanden te ontstaan door en voor leden ABT. 
Wie wil hieraan meewerken? 
Opmerkingen en aanmeldingen kunnen worden doorgeven aan het bestuur. Lucas 
Harbers vraagt of er mensen zijn  die nu al wat willen aangeven  
Carel Braakman wil input geven over luchthaven en voorzieningen voor o.a. een 
supermarkt. Hij heeft er reeds ideeën over. 
Lars Ramakers geeft aan dat er ook een rijdende supermarkt is. 
Lonneke Schippers wil ook meewerken aan de dorpsvisie. 
Peter Cornelisz wil meedoen met het thema veiligheid. 
Arne Pruijt wil meedoen met het thema sport en bewegen. 
Peter Cornelisz gaat een oproep plaatsen in Teugje Nieuws voor mensen die een 
bijdrage willen leveren aan de nieuwe dorsvisie. 
 

 16.Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de leden 
voor hun aanwezigheid en inbreng. 
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Het nieuwe bestuur ABT met onze notulist 

 
 

Foto Bob Bakker; staand van links naar rechts: Jan van den Noort (penningmeester), 
Lucas Harbers (voorzitter), Jan-Willem Stegeman; zittend van links naar rechts: Marjo 

Prigge- van der Linden, Elly Bakker (notulist) Sibylle van der Straten – Schmoz  
(secretaris), Hetty Vorselman-Pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


