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Activiteitenplan 2016  
 
Communicatie  
Optimaliseren van de website (Teuge.eu) en afspraken maken ten aanzien van het 
plaatsen van “inhoud”  
Vergroten bekendheid ABT 
Voortzetten „Teugje Nieuws‟  
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)  
Bijdrage leveren aan de dodenherdenking bij het monument (bij KIJK)  
Stimuleren van cultuurcommissie, dorpshuis en KIJK  
Organiseren Teuge Runs 4 Life op 8 januari 2017 
  
Projecten  
Teuge in het groen: Opknappen en plaatsing beeld de zaaier in overleg met PECO, 
gemeente en omwonenden  
Opzet commissie De Zaaier – Speelveld – Beestenboeltje: verfraaien en verbeteren 
(waterhuishouding) speelveld + realiseren moestuin voor cbs de Zaaier 
Betrokken bij de opzet voor een zonnepanelenveld in Teuge  
 
Voortzetten intiatieven dorpscontactpersoon/buurtsportcoach 
Signalering zorgbehoefte, ontwikkelen vrijwilligersbank: Teuge Helpt!  
Wandelen op zondag 
 
Veiligheid  
Voortzetten Project WhatsHappening 
Inventariseren team BHV, organieren herhaling op basis van behoefte 
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Overleg  
Organiseren van bestuursvergaderingen (per 6 weken)  
Vervolgen rol met betrekking tot Stuurgroepvergadering Toekomstvisie Luchthaven Teuge  
Periodiek overleg met de luchthaven  
Bijwonen van de bijeenkomst 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  
Betrokkenheid bij bestuur dorpshuis en KIJK, stimuleren cultuurcommissie 
Werven bestuursleden en vrijwilligers 
 
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 
 
2016  
Lucas Harbers  
 
2017  
Jan van den Noort  
Marjo Prigge – van der Linden  
Jan-Willem Stegeman 
 
2018 
Sibylle Schmoz 
Hetty Vorselman-Pas 
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