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Activiteitenplan 2015 

 
Communicatie 
Vernieuwen van de website (Teuge.eu) en afspraken maken ten aanzien van het plaatsen 
van “inhoud” 
Onderzoek naar het gebruik van sociale media om de communicatie te verbeteren 
Onderzoek naar de bekendheid van ABT bij de inwoners van Teuge, met als doel een 
grotere betrokkenheid en ledental 
Uitbrengen van de krant „Teugje Nieuws‟ en verzorgen van de financiering  

Streven naar alle e-mail adressen van de leden en het periodiek informeren van de leden 
 
Ruimtelijke ordening.  
Volgen van en anticiperen op de ontwikkelingen rondom de luchthaven, conform de 
opbrengsten van de ledenraadpleging van januari 2014 
Volgen en anticiperen op de ontwikkelingen ten aanzien van het bestemmingsplan Teuge 
Oost, conform de opbrengsten van de ledenraadpleging van jan 2014 
Actualiseren van de Dorpsvisie  
 
Evenementen 
Organiseren van een dank-je-wel activiteit voor vrijwilligers van ABT 
Vertegenwoordiging bij evenementen 
Overhandigen van een welkomstmand aan nieuwkomers (door een buurtbewoner) 

Bijwonen van de dodenherdenking bij het monument (bij KIJK) 
Stimuleren van evenementen rondom “KIJK” 
 
Projecten 
Teuge in het groen: 
Opknappen en plaatsing beeld de zaaier in overleg met PECO, gemeente en omwonenden  
Start Cultuurcommissie (dorpshuis en KIJK) 
Opzet commissie De Zaaier – Speelveld – Beestenboeltje: verfraaien en verbeteren 
(waterhuishouding) speelveld 
Betrokken bij de opzet voor een zonnepanelenveld in Teuge 
  
 En middels de dorpscontactpersoon/ buurtsportcoach: 
Signalering zorgbehoefte / contacten met zorginstellingen 
Teuge hand in hand, opzet vrijwilligersbank 

Inloopochtenden dorpshuis organiseren 
Organiseren fotowedstrijd in Teugje Nieuws / maken boek “old teuge” 
Wandel(seizoens)dag voor jong en oud 
Run Way Run 2015 
Sportevenement (caroussel) in combinatie met sportclubs uit het dorp 
Organiseren projecten op basis van behoefte, afstemming en beschikbare vrijwilligers 
 
Veiligheid 
Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV) plus bediening A.E.D. 
ARBO-uitvoeringsregeling voor vrijwilligers Betrokkenheid van vrijwilligers blijven 
stimuleren 
Voortzetten Project WhatsHappening 
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Overleg 
Organiseren van bestuursvergaderingen (per 6 weken) 
Deelname aan de Stuurgroepvergadering Toekomstvisie Luchthaven Teuge  
Periodiek overleg met de luchthaven 
Bijwonen van de bijeenkomsten van de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland 

Voeren van overleg met beleidsmedewerkers en dorpswethouder van de gemeente Voorst 
in het z.g. kernenteam 
Afstemming met de commissies 
 
Bestuursaangelegenheden 
Het werven van bestuursleden 
Verdelen van de taken en rollen onder de bestuursleden 
Begeleiding van de dorpscontactpersoon/buurtsportcoach  (DCP/BSC) voor Teuge 
 
Financiën 
Fondsen benaderen, die een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten en de projecten  
van het ABT 
Streven naar een zo hoog mogelijk automatische incasso van het lidmaatschapsgeld 
 

 
Rooster van aftreden (en herkiesbaar) bestuur van Algemeen Belang Teuge 

2015 
Hans Bijloo 

 

2016 
Lucas Harbers 

 

2017 
Jan van den Noort 
Marjo Prigge – van der Linden 
Jan-Willem Stegeman 

 

 
Voorstel nieuwe bestuursleden Algemeen Belang Teuge per 24 maart 2015 
 

Sybille van der Straten – Schmoz 
Hetty Vorselman - Pas 

 
 


