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Voorwoord 
Met veel plezier bied ik u een nieuwe uitgave aan van het Geesterens Belang, namelijk het 
Jaarverslag 2014. In dit Jaarverslag geven wij overzicht van onze activiteiten en bieden wij  inzicht in 
ons handelen. Daarmee doen wij recht aan ons uitgangspunt van transparant besturen.   
Voor mij was dit het eerste bestuursjaar als voorzitter. Een jaar waarin een geheel nieuw dagelijks 
bestuur is samengesteld. Ook een jaar waarin alle bestuursleden en (nieuwe) werkgroepen hard 
hebben gewerkt. En dat wordt mooi zichtbaar in alle activiteiten en resultaten die in dit Jaarverslag 
zijn beschreven. Want zichtbaarheid van het Geesterens Belang bepaalt voor de dorpsgemeenschap 
onze toegevoegde waarde.  
 

Leo Schaap 
Voorzitter 
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1. Inleiding 
Geesterens Belang is in 2014 een nieuwe weg ingeslagen. Er waren enkele bestuurswisselingen eind 
2013 / begin 2014, met een nieuwe voorzitter en een nieuw dagelijks bestuur. Het bestuur heeft 
gekozen voor  transparant besturen als een belangrijk uitgangspunt (zie hoofdstuk 6). Communicatie 
met de leden staat daarom hoog op de agenda (zie hoofdstuk 5).  
In 2014 is gestart met de uitwerking van de vastgestelde dorpsvisie. De jaarlijkse activiteiten zoals 
het paasvuur, de sinterklaasintocht en de kerstmarkt hebben dit jaar ook weer plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe werkgroepen gestart welke al enkele concrete resultaten hebben 
geboekt (zie hoofdstuk 3).  
In dit jaarverslag leest u achtereenvolgens over de dorpsvisie, de activiteiten van de werkgroepen, 
belangenbehartiging door het Geesterens Belang, communicatie met de leden, de bestuurlijke 
uitgangspunten en tenslotte vindt u in hoofdstuk 7 het financieel jaarverslag.  
 
Met het agenderen van dit verslag op de Algemene ledenvergadering en het bespreken hiervan, 

wordt voldaan aan het huishoudelijk reglement waarbij is bepaald dat de uitwerking van de 

dorpsvisie jaarlijks wordt geëvalueerd. 

 

2. Dorpsvisie 
In 2013 is de Dorpsvisie van Geesteren vastgesteld: 
‘Geesteren wil een dorp zijn waar het goed wonen, werken en verblijven is! Hierbij is aandacht voor 
elkaar als individu en als groep, ruimte voor economische ontwikkelingen en aandacht voor de 
omgeving. Aandacht naar elkaar wordt ingevuld door “noaberschap” en intensieve samenwerking 
tussen verenigingen, stichtingen en dergelijke. Er is ruimte voor economische ontwikkelingen bij  
agrarische ondernemingen en de recreatie sector, hetgeen zorgt voor lokale werkgelegenheid. Qua 
omgeving is er aandacht voor behoud van het essenlandschap en ook voor het meer duurzaam 
opwekken van energie en het hierdoor minder afhankelijke worden van fossiele brandstoffen. 
Integratie, samenwerking en gebruik van innovatieve ontwikkelingen zijn hierbij belangrijk.’ 
 
Tijdens de Ledenvergadering op 26 februari 2014 heeft het bestuur de ontwikkelde dorpsvisie 
samenvattend gepresenteerd met de drie hoofdthema’s Leefbaarheid, Economie en Mobiliteit  en 
speerpunten binnen die thema’s. Vervolgens is een voorstel gedaan voor het instellen van een aantal 
werkgroepen met daarin een keuze voor speerpunten.  Tijdens de ledenvergadering kwamen enkele 
discussiepunten en voorstellen naar voren die aanleiding geven voor het bestuur om de voorgestelde 
keuze voor onderwerpen en werkgroepen opnieuw tegen het licht te houden. Het bestuur heeft 
vervolgens een aangepaste indeling van de werkgroepen vastgesteld. Hieronder  is deze indeling 
weergegeven. Meer informatie hierover is te vinden op de website. 
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3. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  

3.1. Zorg en Wonen 
De werkgroep is in het najaar 2014 gestart en heeft de activiteiten en doelen voor 2014 en 2015 
in een plan van aanpak beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar dit plan van aanpak 
welke te vinden is op onze website. 
 

3.1.1. Seniorenvoorlichter 
Het project seniorenvoorlichter is een project van de Gemeente Berkelland. Jaarlijks 
krijgen inwoners, binnen een vooraf bepaalde leeftijdsgroep, de mogelijkheid om thuis 
bezocht te worden door een vrijwillige seniorenvoorlichter. Deze seniorenvoorlichter 
geeft uitleg over bestaande regelingen en voorzieningen en het aanbod op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg en helpt de oudere op weg. Eventuele problemen worden 
gesignaleerd en deze kunnen worden doorgegeven aan het Voormekaar-team.  
Een van de eerste doelen van de werkgroep was het vinden van een seniorenvoorlichter 
in Geesteren. Deze is gevonden in de persoon van Gerrit Mollenhof. Hij zal vanaf het 
najaar van 2015 de voorlichtingsgesprekken met senioren in Geesteren gaan voeren. De 
werkgroep zal nauw contact met hem onderhouden om eventuele knelpunten te 
signaleren en daar actie op te ondernemen.  

Werkgroep Thema Speerpunten 

Zorg en wonen Leefbaarheid  Dorpszorg 

 Langer zelfstandig wonen 

 Vrijwilligerspool 

Dorps-

samenwerking 

Leefbaarheid  Versterken samenwerking verenigingen 
etc. 

 Dorpsprogrammering 

 Dorpshuis als ontmoetingsplaats 

Internet Leefbaarheid  

Mobiliteit 

 Breedband internet 

 Mobiel bellen 

 Website GB als virtueel dorpsplein 

Duurzame energie Economie  Energieplan Geesteren 

Veiligheid Leefbaarheid  Sociale veiligheid 

Jongeren(raad) Leefbaarheid 

Economie 

 Oprichten Jongerenraad 

 Betaalbaar wonen 

Kerstmarkt Leefbaarheid   

Paasvuur Leefbaarheid   

Intocht Sint Leefbaarheid   
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3.1.2. AED 
De werkgroep heeft in 2014 het beheer van de AED’s (Automatische Externe Defibrilator) 
in Geesteren op zich genomen.  De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat de AED’s in 
Geesteren structureel worden onderhouden. Er is een onderhoudscontract afgesloten 
voor 2 AED’s in Geesteren: één bij Baan en één bij het voetbalveld. De kast van de AED bij 
Baan is eind november vervangen voor een nieuwe buitenkast. Hiervoor hebben we 
subsidie ontvangen van Stichting Fonds 2013 uit Borculo. 
De werkgroep heeft tevens in beeld gebracht wie er in het verleden allemaal de cursus 
AED heeft gevolgd. Voor deze groep (25 personen) is in oktober / november 2014 
opnieuw een scholing georganiseerd. Tevens hebben er 24 nieuwe vrijwilligers 
deelgenomen aan de scholing. Doel is om deze groep in 2015 uit te breiden.  
De vraag is of de Gemeente Berkelland in 2015 nog een subsidiële bijdrage zal leveren 
voor het onderhoud van de AED’s en de alarmering. De werkgroep zal zich hier hard voor 
maken en hierover in gesprek gaan met de gemeente.  

 

3.2. Dorpssamenwerking 
Vanuit Geesterens Belang is er contact gezocht met andere verenigingen in Geesteren om samen 
te kijken waarin we elkaar kunnen versterken. De kerstmarkt is hier een mooi voorbeeld van (zie 
paragraaf 3.9). 
 

3.2.1. Dorpshuis 
Samen met het dorpshuis is er gekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen. Deze 
worden in 2015 verder vormgegeven, bijvoorbeeld het opzetten van een inloopmiddag 
met als doel ontmoeting en informatievoorziening. Dit inloopmoment wordt door het 
dorpshuis samen met de werkgroep Zorg en Wonen georganiseerd.   
 
3.2.2. Website  
De website is in 2014 verder uitgebouwd en er is contact gezocht met verenigingen in 
Geesteren om zo de dorpsagenda te activeren en dit als centrale agenda voor Geesteren 
te positioneren. 
 
3.2.3. Basisschool de Keikamp 
Samen met de Keikamp zal Geesterens Belang begin 2015 afspraken maken over onder 
andere de jaarlijkse Sinterklaasintocht, de deelname aan de dorpsböke en ook over de 
samenwerking met ouderen en de basisschool.  Het maatschappelijke belang van de 
positie van de basisschool in de Geesterense dorpsgemeenschap zal  in dit overleg 
besproken worden. 
 

3.3. Internet 
Vanuit deze werkgroep wordt de aanleg van glasvezel in het buitengebied actief gevolgd en is er 
nauw contact met de gemeente over de voortgang van dit provinciale project. 
 

3.4. Geesteren Duurzaam 
Op de ALV, gehouden op 27 nov, heeft de werkgroep het tweede deel van de vergadering 
ingevuld met de presentatie van haar doelen i.c.m. AGEM, Bekelland Energie en ADV. De 
werkgroep heeft daarna diverse “gevulde koekengesprekken” gehouden waarbij er onder de 
Geesterse bevolking gepeild is waar de behoeftes qua duurzame oplossingen liggen. Vandaaruit 
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zal medio april 2015 door de werkgroep i.s.m. de AGEM, Berkelland Energie en ADV een 
energietour langs verschillende duurzame huizen in Geesteren gehouden worden. De exacte 
invulling wordt begin 2015 bepaald. 
 

3.5. Jongeren 
Voor de leefbaarheid is het van belang dat jongeren zich prettig voelen in een dorp en zich hier 
ook willen vestigen. Vanuit de werkgroep zijn diverse gesprekken gevoerd met jongeren van 
verschillende leeftijden om zo een goed beeld te krijgen waar de behoeftes liggen. Hiermee gaat 
de werkgroep aan de slag om een plan van aanpak te schrijven. 
 

3.6. Veiligheid 
Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat betrekking heeft op de veiligheid van de 
inwoners van Geesteren.  
 

3.6.1. Gesprek met wijkagent 
Er is contact gezocht met de wijkagent voor Geesteren. Begin 2015 zal gesproken 
worden met de wijkagent over de veiligheid in Geesteren. Vanuit de dorpsgemeenschap 
zijn er geen expliciete signalen dat de beleving van onveiligheid zou toenemen. In het 
algemeen wordt het leven in Geesteren als veilig ervaren, althans dat is het idee.  
Er zal onder ander gesproken worden hoe de bekendheid van de wijkagent te vergroten 
en de veiligheidssituatie in Geesteren te bevorderen. 
 
3.6.2. Onderzoek veiligheidsbeleving 

Omdat er geen geobjectiveerde informatie over de veiligheidsbeleving van de inwoners 
van Geesteren GLD beschikbaar is, is het idee om te starten met een studie. Dit zou in de 
vorm van een stage- of afstudeeropdracht in 2015 kunnen worden uitgevoerd door een 
student aan een veiligheidsopleiding. Op basis van de uitkomsten hiervan kan worden 
bepaald of er gericht actie moet worden ondernomen en welke dit zijn en voor welke 
doelgroep. 
 

3.7. Paasvuur 
Ook dit jaar is er weer een mooi paasvuur gebouwd en is deze onder muzikale begeleiding van 
Amicitia ontstoken. De laatste jaren komen er steeds meer vragen van enthousiaste inwoners of 
het mogelijk is om een drankje aan te bieden bij het Paasvuur op 1e paasdag. De werkgroep gaat 
voor 2015 bekijken wat hierin mogelijk is. 
 

3.8. Intocht Sinterklaas 
Op 29 nov 2014 is de Sint weer in Geesteren aangekomen onder begeleiding van Amicitia. Vanuit 
Geesterens Belang wordt een overleg gepland met de Keikamp om afspraken vast te leggen over 
de Sinterklaasintocht. De intocht van 2014 is goed verlopen. 
 

3.9. Kerstmarkt 
Op 13 dec 2014 is voor de 2e keer de kerstmarkt gehouden. Dit is een mooi voorbeeld van 
dorpssamenwerking. De opzet was iets gewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor. De 
Dorpsstraat werd afgezet en de kraampjes werden langs deze weg opgesteld. Amicitia zat op een 
mooi podium op het kerkplein. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. De kerstmarkt was 
dan ook zeer geslaagd. 
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4. Belangenbehartiging 
 

4.1. Gemeente Berkelland 
Op specifieke onderwerpen hebben de werkgroepen contact met de gemeente. Daarnaast is er 
voor de kleine kernen een contactambtenaar. Hij is regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van 
het bestuur van het Geesterens Belang.  
Er is in 2014 meerdere malen contact geweest over de klok van de kerktoren met de gemeente. 
De gemeente is eigenaar van de kerktoren. In mei zijn de wijzers vervangen. Daarna stond de 
klok enkele malen niet op tijd en de verlichting deed het niet altijd. Het Geesterens Belang houdt 
dit scherp in de gaten en schakelt bij gebreken de contactambtenaar in.  
 

4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Ook in 2014 is het jaarlijks overleg geweest met de besturen van de belangenverenigingen van 
de kleine kernen in Berkelland. Waar mogelijk treden we gezamenlijk op richting de gemeente 
om samen sterker te staan, zoals de dorpsböke, glasvezel en de AED’s.  
 

4.3. Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
Geesterens Belang was in 2014 een aantal keren vertegenwoordigd bij een vergadering van de 
VKK. Dit is met name zinvol geweest om te horen en te leren van waar andere dorpen in 
Gelderland mee bezig zijn of tegenaan lopen. In 2014 is besloten tot fusie met de Federatie van 
Dorpshuizen in de provincie Gelderland. Ook Geesterens Belang heeft hiermee ingestemd. 
 

4.4. Overig 

4.4.1. Toegankelijkheid Sprakelberg 

Door een nieuwe erfpachtregeling is Stichting Scouting Cycloongroep Borculo eigenaar geworden 

van het de gebouw op de Sprakelberg en pachten zij 3.3 ha van de gemeente Berkelland. Met de 

gemeente en de Scouting zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de Sprakelberg. 

De Sprakelberg is en blijft altijd toegankelijk voor de Geesterense bevolking. Met de scouting zijn 

deze afspraken vastgelegd (zie website GB). 

4.4.2. Wandelnetwerk Achterhoek 

Bij de aanleg van het wandelnetwerk in de Achterhoek heeft Geesterens Belang haar mening 

laten horen door de route zo te laten lopen dat de mooiste plekjes in Geesteren hierin 

opgenomen zijn. Ook de horeca in Geesteren is niet vergeten. 
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5. Communicatie 
Geesterens Belang probeert op vele manieren om haar leden en ook de andere inwoners van 

Geesteren te informeren en bereiken met relevante informatie. 

5.1. Website Geesteren GLD 
Actief wordt de website www.geesterengld.nl bijgehouden. In 2014 had de website in totaal 
6423 bezoekers. Doel is om tot gezamenlijke dorpsagenda te komen met alle verenigingen in 
Geesteren, dit wordt in 2015 verder uitgebouwd. 
 

5.2. Social Media 
Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld: begin 2014 had de pagina 73 vind-ik-leuks, 

eind 2014 waren dit er 254.   

Het bericht over de in beton gegoten fles CB 

van de schutterij had het grootste bereik; dit 

bericht heeft 2908 facebookers bereikt.  

Ook het bericht over een verdachte 

zilverkleurige auto in het buitengebied heeft 

veel mensen bereikt: 2486. Hiermee lijkt 

Facebook een goed medium om bij te dragen 

aan de veiligheid in Geesteren.  

In totaal zijn er ongeveer 230 berichten op 

Facebook geplaatst in 2014. 

5.3. Twitter  

Er wordt ook actief gebruik gemaakt van twitter.  Geesterens Belang is te volgen op 

www.twitter.com/geesterengld. Dit adres is gekoppeld aan onze Facebookpagina. Hiermee 

verschijnen alle geplaatste berichten ook op onze Facebookpagina, dit scheelt werk en hierdoor 

bereiken we zoveel mogelijk mensen. 

5.4. Gebruik email 
In 2014 heeft het bestuur een oproep gedaan aan alle leden om emailadressen te verkrijgen. De 
bedoeling is om leden zoveel mogelijk benaderen via email om ze zo snel mogelijk te kunnen 
informeren en om de kosten te drukken. In 2015 krijgt elke werkgroep een eigen emailadres om 
gericht te kunnen communiceren met de leden.  
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6. Bestuurlijk 
Het bestuur van Geesterens Belang heeft in 2014 ook het eigen bestuurlijke reilen en zeilen op orde 
gebracht. Er zijn uitgangspunten benoemd waarmee wij als bestuur willen werken, er is een 
huishoudelijk reglement opgesteld en het financiële beleid is aangepast. 
 

6.1. Bestuurlijke uitgangspunten 
Het bestuur heeft voor zichzelf een aantal uitgangspunten bepaald als leidraad voor ons 
bestuurlijk handelen. Deze uitgangspunten zijn: 

(a) Wij willen transparant besturen. Dat wil zeggen dat de leden, de dorpsbewoners ons 
handelen goed kunnen volgen en dat wij openlijk verantwoording afleggen over onze 
bestuurlijke activiteiten. Wij gebruiken de website hierbij als centraal middel. 

(b) Wij willen de zichtbaarheid van Geesterens Belang vergroten. Daarmee laten wij zien 
wat wij doen. Dat draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de dorpsbewoners. 

(c) De statuten vormen de grondslag, in een huishoudelijk regelement regelen wij onze 
praktische zaken. 

(d) De uitwerking en uitvoering van de dorpsvisie geven wij vorm in afzonderlijke 
werkgroepen. Deze werkgroepen kunnen bestaan uit leden/dorpsbewoners. Er is altijd 
één bestuurslid als linking pin verbonden aan een werkgroep. 

(e) Wij werken met plannen en begrotingen. Per werkgroep wordt een plan van activiteiten 
opgesteld. Een budgetbegroting maakt daar onderdeel vanuit.  

(f) Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van begroting. 
 

6.2. Huishoudelijk reglement 
Het Geesterens Belang hanteerde voorheen geen huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft het 
nodig gevonden om een huishoudelijk reglement op te stellen. Een concept tekst heeft o.a. op de 
website ter inzage gelegen. In het reglement worden praktische zaken geregeld en 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuursleden bepaald. Het reglement is door de 
Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 vastgesteld. Zie voor het reglement de 
website. 
 

6.3. Samenstelling bestuur  
Het bestuur is in 2014 van samenstelling veranderd. Voorzitter is op eigen verzoek afgetreden en 
de secretaris is statutair afgetreden. Een geheel nieuw dagelijks bestuur is gevormd. 
Het bestuur bestond eind 2014 uit de volgende personen: 

Voorzitter  L. Schaap 

Secretaris  R. Lubberdink 

Penningmeester  G. Krukerink 

Bestuurslid  G. Hietland-Arentsen 

Bestuurslid  R. Klein Willink 

Bestuurslid  G. ter Haar 

Bestuurslid  A. Bannink-Lutke-Willink 

Bestuurslid  A. Tragter-Klein Goldewijk 
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6.4. Rooster van aftreden 
Het ontbrak aan een actueel rooster van aftreden. Deze is in 2014 geactualiseerd en 
gepubliceerd op de website. 
 

7. Financiën 
Het is het bestuur gebleken dat er qua financiële verantwoording niet conform de statuten werd 
gehandeld. Het was namelijk al een aantal jaren de gewoonte om de jaarrekening tijdens de ALV in 
het najaar te presenteren over een periode van oktober t/m september. De statuten bepalen echter 
dat de jaarrekening gaat over een verenigingsjaar (=kalenderjaar) en dat binnen 6 maanden na 
afloop van dat kalenderjaar de jaarrekening ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd. Het 
bestuur heeft een overgangsmaatregel voorgesteld waarbij de eerstvolgende jaarrekening pas in 
2015 zou worden gepresenteerd over een periode van oktober 2013 t/m 31 december 2014. Daarna 
ontstaat er weer een ritme zoals in de statuten is bepaald. De ALV heeft dit voorstel goedgekeurd. 

 

7.1. Ledenadministratie en –werving 
In 2014 is begonnen met het actualiseren van de ledenadministratie. Aan het bestand worden 
ook zoveel mogelijk de emailadressen van de leden toegevoegd. Verder wordt een 
ledenwervingsaktie voorbereid. 
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