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Notulen Algemene Leden Vergadering 
Algemeen Belang Teuge 

21 maart 2017 
 
Datum:      21 maart 2017  
Bestuur: Marjo Prigge- van der Linde,  Hetty Vorselman-Pas, Lucas Harbers, Jan van 

den Noort, Sibylle Schmoz en Jan Willem Stegeman 
Notulist:   Hetty Vorselman-Pas  
Plaats/tijd:     Dorpshuis Teuge, om 19:30 uur  
 

Agenda Onderwerpen  

Welkom Lucas Harbers heet een ieder van harte welkom. Het formele programma duurt vanaf 
19:30 uur tot en met  21:00 uur. Daarna start het onderdeel: Heel Teuge Smult. 
Excuus voor niet alle juiste stukken op de website deze ledenvergadering. De agenda 
en de stukken liggen geprint op de tafels. 
 

Mededelingen Geen mededelingen. Afgelopen jaar zijn er geen leden overleden. 

Notulen 
ledenvergadering 
2016 

Geen op- en of aanmerkingen. Goedgekeurd door de aanwezigen op de vergadering. 

ABT Jaarverslag 
2016 

ABT Jaarverslag 2016  
• Teuge nomineert zich begin 2016 voor Kern met Pit editie 2016 (Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij) “opknappen en herplaatsten beeld de Zaaier”;  

• In samen werking met de speelveldcommissie, cbs de Zaaier, gemeente Voorst, 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Algemeen Belang Teuge wordt het 
speelveld opgeknapt en voorzien van drainage;  

• De infrastructuur Teuge Oost wordt gereed gemaakt voor de te bouwen 85 woningen;  

• De gemeente Voorste en ABT organiseren voorlichting en afstemming CPO Teuge 
Oost;  

• Het plan kunst op de rotonde wordt hervat. Een rotonde commissie wordt opgericht;  

• Tijdens NLDoet en Burendag zijn vrijwilligers aan het werk bij het Beestenboeltje en de 
moestuin;  

• Op 22 maart 2016 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in het dorpshuis;  

• Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt namens 
de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd;  

• ABT treedt toe als gast lid tot de Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO);  

• ABT neemt deel aan de TeugeTafel, haalt informatie op over ontwikkelingen 
luchthaven;  

• ABT maakt zich sterk voor snel internet voor de dorpskern en het buitengebied;  

• In november vindt het kernenoverleg tussen het bestuur ABT en een 
vertegenwoordiging gemeente Voorst plaats;  

• In november vindt in de school een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle 
vrijwilligers;  

http://www.teuge.eu/


 KvK Zutphen nr.  40102680 
 

 

• Beeld de Zaaier wordt opgeknapt en in december geplaatst voor cbs De Zaaier;  

• Op 8 januari 2017 vindt Teuge runs4Life plaats met de start en landing bij Take-Off. 
Een succesvol evenement met een vervolg in 2018;  

• Teuge wordt verkozen tot Kern met Pit 2016;  

• ABT organiseert samen met de gemeente Voorst het eerste atelier (van de drie) om tot 
een nieuwe dorpsvisie te komen.  

• ABT organiseert een ledenraadpleging over de ontwikkelingen luchthaven  

• De activiteiten commissies worden in de commissie verslagen weergegeven  
 

Commisies/ 
activiteiten 2016 

‘t Beestenboeltje  
Dit jaar hebben we weer veel acties ondernomen om het financieel rond te krijgen .  
Zoals de potgrond actie, collecte Jantje Beton, NL. Doet, spek de kas van Jumbo 
Binnendijk in Twello en de Burendag. Samen goed voor bijna € 1855,=  
Dit jaar is er een kippenren gemaakt, het aantal kippen is terug gebracht en een tweede 
schaap, een Texelaar is aan gekocht. Er zijn jonge eenden geboren, ze hebben het niet 
allemaal overleeft.  
In november zijn er twee eenden kort na elkaar overleden. Dit is gemeld bij de 
dierenarts, die heeft geconstateerd dat het overlijden niet het gevolg van de heersende 
vogelgriep is.  
Voor het bedrag wat we gekregen hebben van het Orange Fonds voor de burendag 
hebben we een party tent gekocht. De bedoeling is, dat deze tent voor iedere inwoner 
van Teuge, tegen een kleine vergoeding te lenen is. In november hebben we de kippen 
op moeten hokken i.v.m. de vogelgriep.  
Herman Vukkink, Beheerder ’t Beestenboeltje’.  
 
Speelveld  
Jaarverslag speelveldcommissie “de Zandenhof” 2015  
Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden:  
Toos Uenk gesprekleider en secretaris  
Ineke Beekhuis penningmeester  
Henk Beekhuis lid  
Reinier Dooyeweerd lid  
Van 5 januari tot 2 februari heeft er een pannaveldje op het asfalt gestaan. Helaas was 
het toen vaak slecht weer om te voetballen. Er was twee keer een wedstrijd en de 
besten gingen door naar de finale in Twello. Er deden vier dorpen aan mee, de winnaar 
kwam uit Teuge.  
Bij de bestuursverkiezing van 2015 werden de aftredende leden Ineke Beekhuis en 
Reinier Dooyeweerd herkozen.  
Bij de bestuursverkiezing van 2016 is aftredend en herkiesbaar Toos Uenk.  
Samen met Algemeen Belang, Kinderboerderij ’t Beestenboeltje, en school de Zaaier 
overleg gehad over o.a. wateroverlast op het hele terrein. Nu verder overleg met de 
gemeente hierover.  
Ook dat de kinderen van school meer gebruik kunnen maken van het speelveld, en om 
overzicht te houden eventueel wat snoeien hier en daar.  
Ook eventueel samenwerken om ons samen sterk te maken voor bepaalde dingen. De 
collecte van Jantje Beton is overgenomen door kinderboerderij “t Beestenboeltje. 
Geraniumactie met de geraniums van kwekerij de Ruiter  
Half april worden bestellijsten huis aan huis verspreid. Op vrijdag 8 mei worden de 
geraniums thuis bezorgd  
De actie heeft in 2016 €370,20 opgebracht. De actie wordt jaarlijks op deze manier 
gehouden. Hartelijk dank voor het kopen van uw bloemetje bij ons.  
De gemeente en een keuring instantie keuren elk jaar de speeltoestellen en alles was 
goed. Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd  
Helaas maand februari weer wateroverlast, op veel speeltoestellen kon niet gespeeld 
worden. 
 
Activiteiten 2017  
Week 15 ( 11 t/m 16 april ) bestellijst geraniumactie huis aan huis verspreiden  
Week 18 ( vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei ) bezorgen  
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Wandelen op Zondag  
Wandelen op Zondag, alweer 2 jaar een feit. Met een vaste groep van ongeveer 6 
personen wordt er elke 3e zondag gewandeld in de mooie omgeving van Teuge. In 
2016 hebben we ook genoten van een mooie wandeling op het Hartelaar aan de rand 
van Teuge.  
Ook zijn we op landgoed de Noordijk wezen wandelen. De plannen voor 2017 blijven 
ongewijzigd. Een ieder die elke derde zondag van de maand een lekkere wandeling wil 
maken van 1,5 uur met een heerlijk kopje koffie bij Take Off als afsluiting is van harte 
welkom.  
 
Teuge Helpt  
Sinds oktober 2015 een nieuw help initiatief in Teuge. Er zijn ondertussen 6 hulpvragen 
geweest waarbij we naar concrete oplossingen hebben gezocht en gevonden. Teuge 
weet van het bestaan van dit initiatief en kan zich altijd melden als men hulp nodig heeft. 
Met 4 vrijwilligers continueren we Teuge Helpt.  
 
Welkomstmand  
Afgelopen jaar zijn er 5 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners.  
Daarnaast heb ik ondernemers en verenigingen benaderd die nog geen flyers oid in de 
mand hadden. Afgelopen jaar heeft dit opgeleverd dat er 7 ondernemers/verenigingen 
zijn toegevoegd aan de mand in de vorm van een cadeautje, cadeaubon of flyer.  
Helaas is er ook 1 onderneming die niet meer deelneemt, omdat de onderneming op is 
gehouden te bestaan.  
En het mooiste van dit jaar is wel dat de welkomstmanden in het vervolg door cliënten 
van Siza worden gemaakt. Zowel de mand als de inhoud is dan helemaal uit Teuge!  
2016 was dus wederom een succesvol jaar voor de welkomstmand.  
 
Teugje Nieuws  
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in Teuge, de Vecht en omstreken en wordt 
goed gelezen en gewaardeerd.  
 
Samen uit eten  
Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms 
ook serieuze gesprekken onder het genot van een verzorgde maaltijd. Uitgangspunt is 
en blijft de ontmoeting tussen jong en oud. Voor het 6e jaar achtereen is het iedere keer 
weer volle bak. Iedere keer wordt er door de vrijwilligers en de leerlingen van De Zaaier 
een verrassend 3-gangen menu gekookt en geserveerd. Dit wordt telkens aangekleed 
met een hartelijke ontvangst, gezellig gedekte tafels en een gemoedelijke sfeer.  
 
TeugeRuns4Life  
Dit jaar voor de 2e keer! Nu een landelijk doel het Vergeten Kind.  
Met veel plezier en het goede doel in gedachten, slaagden 250 renners & wandelaars, 
100 meer dan vorig jaar, erin hun afstand te volbrengen.  
Wie weet een goed (liefst) lokaal doel voor 2018?  
 
Opknappen speelveld  
Er zijn diverse gesprekken met de verschillende commissies gevoerd. Toen iedereen 
akkoord was is de firma Hofmeijer gestart met frezen, egaliseren, draineren en weer 
opnieuw egaliseren. Tja en toen was het even een weekje stil omdat de grond te nat 
was….  
Daarna is het veld opnieuw ingezaaid, wat een mooi resultaat! De jeu de boules baan is 
voor de helft behouden, de skatebaan is er nog en de moestuin is uitgezet. Bij de 
speeltoestellen zijn de houtsnippers weg en is het opgevuld met wit zand. Laat de lente 
maar komen en de koningspelen beginnen…. 
 
Rotonde Teuge 
Er lijkt schot in te komen. Het ontwerp is gemaakt en wordt in het dorpshuis getoond. 
Nadere info volgt in 2017. 
 
 
 



 KvK Zutphen nr.  40102680 
 

 

Financien Financieel 2016 en begroting 2017 
Jan v.d. Noort legt het overzicht van 2016 uit. De begroting van 2017 wordt getoond. 
Voorstel naar aanleiding van de begroting is op de contributie te verhogen.  

 
Verslag kascommissie over 2016 

Johan Buitenhuis en Lars Ramakers hebben de kas gecontroleerd en 
waren zeer tevreden over de werkwijze en de presentatie. 
 

Benoeming kascommissie 2017 
Lars Ramakers verlaat na 3 x de commissie. Nieuw kascommissielis is 
Herman Vukkink. 
 

Voorstel verhoging contributie naar € 12,50 per gezin / € 10,00 per persoon 
Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

Arne: Kan het saldo ABT worden toegevoegd aan het financiele verslag? @Jan: wordt 
alsnog geregeld en op de site geplaatst 

 

Stand van zaken 
ontwikkelingen 
luchthaven 

Terugkoppeling ledenraadpleging 21 februari 2017 
 
Jan Willem geeft in het kort een resumé van de ledenraadpleging. Nadat de 
ledenraadpleging in 2014 is geweest vond het bestuur het belangrijk om de leden te 
raadplegen of we nog steeds op de juiste route zitten. Sinds 22 februari jl. is bekend dat 
er weer een nieuw luchthavenbesluit wordt ontwikkeld. Tot dat besluit houdt de 
luchthaven de ruimte 160.000 vliegbewegingen te kunnen faciliteren.  
 
In 2017 houden we aandacht voor 
Ontwikkelingen para’s 
Landen helikopters  
Hoe is het met de steeds vaker waarneembare “kerosine lucht”  
We zijn geen actiegroep, zijn aangesloten bij de Teuge Tafel, zullen bepalen hoe we 
ons verder positioneren. 
 
Arne Pruijt heeft zijn twijfels over ontwikkelingen luchthaven en de zwaarte van de stem 
ABT daarin. Carel Braakman vult aan met informatie. Luchthavenbesluit moest er 
komen. Het Ministerie van I&M heeft een grote fout gemaakt in het kader van de 
geluidruimte (deze is verdubbeld). Ministerie wil terugdraaien van het aantal 
vliegbewegingen, Provincie en Luchthaven echter niet. Zij hebben een brief gestuurd dat 
het fysiek niet mogelijk is. Dat ze wel moeten in verband met de overload van Lelystad. 
 
Er is ongeveer 5 tot 7 jaar nodig geweest voor een nieuw luchthavenbesluit. Het blijft 
daarom belangrijk om leden te raadplegen.  
Arne geeft aan, worden we als ABT wel gehoord? Lucas geeft aan dat bij ronde tafel 
gesprekken bij de gemeente ABT vertegenwoordigd is.  
Samenvatting ledenraadpleging moet nog worden vastgesteld. Arne vraagt naar de 
grens, wat kan ABT doen. Lucas geeft aan dat we alert blijven op de situatie. Als een 
bewoner last heeft van de kerosine, meldt dit dan op de website van de Provincie. 
Melding wordt digitaal anoniem gemaakt. 
Jaap van Oorsprong vraagt zich af of er ook onderling overleg is met de 
belangenverenigingen van Wilp Achterhoek en de Vecht. 
Jan: we ontmeoten elkaar aan de TeugeTafel. 

Stand van zaken 
Teuge Oost 

Jan van den Noort laat de laatste tekeningen zien van de situatie zoals deze is ingezet 
door de gemeente Voorst.  

Activiteitenplan 2017 Communicatie  
Vergroten bekendheid ABT middels  
- Artikelen Teugje Nieuws  

- Artikelen teuge.eu  

- Artikelen Voorster Nieuws  
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Periodiek informeren van de leden over activiteiten en ontwikkelingen  
- In gesprekken  

- Per mail  
 
Ruimtelijke ordening  

 Volgen van en anticiperen op de ontwikkelingen rondom de luchthaven, conform de 
opbrengsten van de ledenraadpleging van februari 2017  

 Vertegenwoordigen van de belangen van Teuge in de CRO  

 Actualiseren van de Dorpsvisie in samenwerking met Teugenaren en de gemeente 
Voorst. 
Positie van Ecotribe wordt nader bekeken in het kader van een eventuele nieuwe 
bestemming van het MOB complex. Teuge heeft iets unieks met deze gebouwen. 
De eigenaar wil hier wat mee in de toekomst.  
Jan Mulder merkt op dat in Deelen dezelfde soort gebouwen staan. Het is belangrijk 
wat men op het terrein wil zien. 9 mei is het volgende atelier vanuit de gemeente. 
Presentatie komt op Teuge.eu. 

 Volgen en anticiperen op de activiteiten m.b.t de uitbreiding van Teuge (Park van 
Teuge)  

 
Evenementen  

 Vertegenwoordiging bij evenementen  

 Overhandigen van een welkomstmand aan nieuwkomers (door een buurtbewoner)  

 Bijdrage leveren aan de dodenherdenking bij het monument (bij KIJK)  

 Stimuleren ontwikkeling en activiteiten dorpshuis en KIJK  

 Organiseren Teuge Runs 4 Life op 14 januari 2018  

 Organiseren van een dank-je-wel activiteit voor vrijwilligers van ABT  

 Organiseren en ondersteunen van NLDoet en burendag  
 

Projecten  

 Realiseren kunst op de rotonde  

 Optimaliseren speelveld  
 

Veiligheid  

 Voortzetten Project WhatsHappening  

 Inzetten op MER rapportage luchthaven en de opbrengst uit de ledenraadpleging  
 
Overleg  

 Organiseren van bestuursvergaderingen ABT  

 Periodiek overleg met de luchthaven  

 Overleg met beleidsmedewerkers gemeente Voorst  

- Kernenteam  

 Afstemming met de commissies  

 Afstemming met verenigingen en stichtingen in Teuge  
 

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  

 Stimuleren projecten ten behoeve van leefbaarheid Teuge  
 

Rooster van aftreden/ herkiesbaar  
Bestuur van Algemeen Belang Teuge  
2017  
Jan van den Noort (herkiesbaar)  
Marjo Prigge – van der Linden  
Jan-Willem Stegeman  
Sibylle Schmoz  
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2018  
Hetty Vorselman-Pas  
2019  
Lucas Harbers 

Bestuursverkiezingen 
Algemeen Belang 
Teuge 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

 Jan Willem Stegeman 

 Sibylle Schmoz 

 Marjo Prigge-van der Linde 
Alle 3 bestuursleden nemen afscheid om persoonlijke redenen. Lucas neemt van deze 
drie bestuursleden afscheid met een mooi tegeltje met het logo van Algemeen Belang 
Teuge en woorden van dank.  
Aftredend en herkiesbaar: 
Jan van den Noort wordt herkozen met een welgemeend applaus.  
 

Rondvraag Anneke van Eikenhorst;  
Wordt de regeling van Stichting de oude Zanden nog meegenomen? Is in een vorige 
vergadering ook aan de orde geweest. Jan van den Noort bekijkt dit en koppelt terug.  
 
Jaap van Oorsprong;  
Kan er een voetpad langs de Zanden komen, van nieuwe PECO naar de sportclub? 
Nemen we mee in afstemming gemeente + oproep deelname volgend atelier dorpsvisie  
 
Henk Beekhuis; 
Er is een groot parkeerprobleem op de zaterdag in verband met de voetballers. 
Stopverbod wordt namelijk niet gehandhaafd.  
 
Arne Pruijt; 
Bestuur is nu gehalveerd. Maakt zich zorgen om sterke krimp van het bestuur, vraagt of 
er specifieke redenen zijn. Reactie: individuele keuze’s , onderling op 1 lijn.  
Bedankt voor de bezorgdheid.  
 
Lonneke: Idee, presentatie verleden Teuge (eerste atelier dorpsvisie) nog een keer 
geven, filmen en beschikbaar stellen op de site 
 
Jacqueline: voelt zich achtergesteld als bewoner terrein luchthaven. Buiten dorp, geen 
voorzieningen, wel toeristen, afval…. Kenbaar maken luchthaven en gemeente. ABT 
doet dit al jaren, tot nu toe geen effect: beide partijen willen (nog) niet investeren. 
Meenemen in dorpsvisie. 
 
 

Sluiting Formeel Deel Lucas rondt het formele gedeelte af en bedankt een ieder voor zijn of haar komst.  

Heel Teuge Smult 
met de Burger van 
Teuge en het 
klompje van Teuge 

Het informele gedeelte laat ons verrassen door twee heerlijke gerechten van Robin van 
Take Off en Petra Bonekamp, respectievelijk de burger van Teuge en het klompje van 
Teuge. Twee heerlijke gerechten nog aangevuld met een drankje / bier genaamd het 
Veluwse Schavuit. Het is een prettige nazit voor een ieder. 
 
Teuge geniet……. 

  
 

 
 


