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Voorwoord 
In dit jaarverslag geven wij overzicht van onze activiteiten en bieden wij de dorpsbewoners inzicht in 
ons handelen. Daarmee doen wij recht aan ons uitgangspunt van transparant besturen.  
 
Er is weer veel werk verzet. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het paasvuur, 
sinterklaas intocht en kerstmarkt zijn we ook enorm druk geweest met het project “mooi wonen 
Geesteren”. Tevens is ons dorp opnieuw ingericht waardoor we weer een fris en fruitig dorp hebben 
waar we trots op mogen zijn. 
 
Eind 2017 is er enquête uitgezet onder de inwoners van Geesteren. Een goed woningaanbod is 
essentieel voor de leefbaarheid in ons dorp. In 2018 zijn we keihard aan het werk geweest om dit 
project invulling te geven. Dit is verderop in dit jaarverslag uitgebreid terug te lezen. 
 
Wij zijn een financieel zeer gezonde vereniging. Hierdoor hebben we ook budget om initiatieven 
vanuit het dorp financieel te ondersteunen. Zo zijn er in 2018 heel wat dames gezamenlijk naar de 
musical “mama mia” geweest. Deze dames zijn gezamenlijk in een grote bus hierin gereisd. Omdat 
wij als Geesterens Belang dit een mooi initiatief vonden hebben wij de hapjes in de bus betaald. 
 
Dus bij deze de uitdaging aan de inwoners van Geesteren… Kom maar op met dat initiatief! Er is altijd 
bespreekbaar wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
 
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 
 

Het bestuur 
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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   

 

 

1. Inleiding 
Ook in 2018 zijn wij doorgegaan op de weg die wij vanaf 2014 zijn ingeslagen. Vanuit de dorpsvisie 
(zie hoofdstuk 2) zijn werkgroepen aan het werk. Niet alleen de jaarlijkse activiteiten hebben 
plaatsgevonden, maar ook nieuwe initiatieven zijn ontstaan. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat de 
verschillende werkgroepen tot stand hebben gebracht.  
 
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). Ook in 2018 
hebben wij weer ons best gedaan om onze leden, de dorpsbewoners, te informeren over 
dorpsnieuws, activiteiten en ontwikkelingen. Dit proberen we zo veel mogelijk met behulp van de 
digitale nieuwsbrief en de social media te doen. Ook weten wij steeds meer leden per email te 
bereiken. 
 
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.’ 
 
Na bespreking in de Algemene Ledenvergadering zijn binnen de drie hoofdthema’s Leefbaarheid, 
Economie en Mobiliteit speerpunten bepaald. Om uitwerking aan die speerpunten te geven zijn 
werkgroepen samengesteld. Hieronder wordt de indeling van deze werkgroepen weergegeven. Meer 
informatie hierover is te vinden op de website. In het volgende hoofdstuk doen de werkgroepen 
verslag van hun activiteiten in 2018. 
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3. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  
 

3.1. Zorg en Wonen 
 
3.1.1. Mooi Wonen Geesteren  
Op 13 december 2017 is het project van start gegaan. Tijdens deze 

startavond is een presentatie gegeven over de problematiek waar 

we voor staan als dorp in een krimpregio. In kleine groepen hebben 

we de krachtige punten van Geesteren benoemd, de kansen binnen 

en buiten het dorp, maar ook de pijnpunten (zoals de leegstaande 

panden binnen en buiten het dorp) zijn op tafel gekomen. 

 

De digitale enquête was tot 4 februari 2018 in te vullen. Mensen 

ouder dan 70 ontvingen de enquête per post.  

54% van de inwoners heeft de enquête ingevuld. Daarnaast 

hebben nog 25 mensen van buiten Geesteren de enquête ingevuld. 

Naast de enquête hebben er ook individuele en groepsgesprekken 

plaatsgevonden. Hiermee hebben we waardevolle informatie 

verkregen over het huidige woningaanbod en de woonwensen van 

de inwoners. 

Op 14 maart 2018 zijn de uitkomsten van de enquête 

gepresenteerd. De presentatie vindt u hier. Op basis van de 

ingevulde enquêtes en de gevoerde gesprekken, zijn er vier 

woonuitdagingen geformuleerd: 

1. Een passende plek voor starters.  
Het bewustwordingsproces bij de jongeren is op gang gebracht: waar sta ik in mijn wooncarrière 
en is mijn woonwens reëel? Hoe kunnen we zorgen dat er beweging in de woningmarkt komt, 
zodat er ook geschikte starterswoningen beschikbaar komen. En waarom is huren geen goede 
start om te kunnen sparen en daarna alsnog de droomwoning buitenaf te kunnen betalen?  
 
2. Kwalitatieve match tot stand brengen.  
De doelgroep 30 - 50 jaar geeft aan een concrete verhuiswens te hebben. Ze willen een 
volgende stap zetten in hun wooncarrière. Maar je geeft je geld maar 1 keer uit. En kiezen ze 
dan voor de locatie: een 'bruine' woning in Geesteren, of kiezen ze voor het type woning wat 
hun droomhuis is, eventueel buiten Geesteren? Hoe kunnen we zorgen dat het huidige aanbod 
in Geesteren minder bruin wordt en daarmee aantrekkelijker voor de doelgroep 30 - 50 jaar?  
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3. Weinig lokale doorstroming 
Veel senioren geven aan geen verhuiswens te hebben. Het bewustwordingsproces dat ze niet 
altijd in hun huidige woning kunnen blijven wonen of dat er aanpassingen nodig zijn, lijkt nog 
niet op gang gebracht. Echter zolang de senioren in hun huidige woning blijven woning, komt de 
doorstoom naar de volgende generatie (30- 50 jaar) niet op gang. En dan verlaat deze doelgroep 
ook niet de mogelijk voor starters geschikte woningen. We houden op deze manier elkaar in de 
greep. Een verdiepingssessie met deze doelgroep heeft plaatsgevonden. 
 
4. Investeren in bestaande woningvoorraad  
72 inwoners willen verbouwen en 64% daarvan wil de woning verduurzamen (zonnepanelen, 
warmtepomp, isolatie). Mogelijk is hier collectief iets in te organiseren. Is Geesteren op weg om 
het duurzaamste dorp van Gelderland te worden? Deze woonuitdaging krijgt in 2019 vervolg.   

21 februari 2019 bijeenkomst over mogelijkheden vraaggestuurde nieuwbouw  

In gemeente Berkelland is het, mede dankzij het traject in Geesteren, gelukkig weer mogelijk 

om extra woningen te realiseren als daar behoefte aan is vanuit inwoners. Op 21 februari heeft 

de gemeente een toelichting gegeven over de mogelijkheden van vraaggestuurde nieuwbouw 

in Geesteren. Zie hier de presentatie.. Verdere inventarisatie van concrete wensen en het 

opstarten van het CPO-traject krijgt in 2019 vervolg.     

 

Nieuwsbrieven  

Er zijn gedurende het traject 2 nieuwsbrieven verschenen welke huis-aan-huis verspreid zijn 

onder de inwoners. De nieuwsbrieven kunt u hier ook lezen: 

- Nieuwsbrief voorjaar 2018  

- Nieuwsbrief februari 2019  

mailto:gb@geesterengld.nl
http://www.geesterengld.nl/
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3.1.3 AED  
De herhalingscursussen voor reanimatie en AED bediening zijn in 2018 gehouden op 8 maart, 
22 maart en 26 maart. 
 
Er hebben in totaal 46 mensen deelgenomen aan de 
herhalingscursus.  De kosten voor de herhalingscursussen 
zijn betaald met een bijdragen van het Fonds 2013 uit 
Borculo. 
Het jaarlijks onderhoud aan de AED apparatuur en de 
kasten is dit jaar uitgevoerd op 14 september . 
De AED is in 2018 wel opgeroepen maar niet gebruikt. 

 
3.1.4 Kinderopvang   
Continuïteit van professionele kinderopvang is een belangrijke voorwaarde voor de 

leefbaarheid van ons dorp. Geesterens Belang, Dorpshuis De Zunnekamp, Basisschool de 

Keikamp, Gemeente Berkelland en uiteraard de ouders (van o.a. de oudercommissie) hebben 

zich daarom in 2018 ingezet voor behoud van kinderopvang in Geesteren.  

Eind 2017 heeft Kinderopvang Humanitas regio SKE aangegeven dat het voor hen, als grote, 

landelijke aanbieder van kinderopvang, steeds lastiger wordt (financieel en organisatorisch) 

om continuïteit te bieden op kleine opvanglocaties en dat ze daarom voor zichzelf geen 

toekomst in Geesteren zagen.  

Vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar een partij die de kinderopvang in Geesteren 

wilde opzetten. Deze partij is in het najaar van 2018 gevonden in Dreamzzz Kinderopvang. Zij 

zijn officieel 1 november 2018 van start gegaan.   

 

3.1.5 Valpreventie  
In september 2018 is geprobeerd om een valpreventie 

training te organiseren, samen met de Sport Federatie 

Berkelland en gymnastiekvereniging Geesteren.  

Helaas was er te weinig animo en is de training 

geannuleerd.  
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3.2. Dorpssamenwerking 
 
In 2018 is de dorpssamenwerking opnieuw geactiveerd door een 
aantal bijeenkomsten te organiseren. Door deze bijeenkomsten 
proberen we de samenwerking in het dorp te stimuleren en 
mensen bij elkaar te brengen.  
Het is door alle verenigingen dan ook nuttig bevonden en de 
bijeenkomsten zijn nu ook halfjaarlijks gepland. Tijdens de 
bijeenkomst in november hebben alle verenigingen 
agendapunten voor het komende jaar meegebracht en deze zijn 
gezamenlijk in de dorpsagenda geplaatst.  
 
Een mooi voorbeeld is de jeugddag die in mei 2019 op de agenda 
staat en georganiseerd wordt door een aantal verenigingen en 
de school in Geesteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3. Internet 
Eind 2015 heeft de CIF aangegeven glasvezel in het buitengebied te willen aanleggen van 
Berkelland. Na een spannende campagne kwam in juli 2016 het verlossende woord dat er 
glasvezel aangelegd gaat worden in het buitengebied van Berkelland. 
In 2017 is dan ook daadwerkelijk de schop in de grond gegaan en zijn de nodige kabels gelegd in 
het buitengebied van Berkelland en dus ook Geesteren. De bewoners van het buitengebied zijn 
in 2018 geheel aangesloten op glasvezel. Dit traject is dan voor ons ook afgesloten. 
 
Begin 2018 is er een vergunningaanvraag bij de gemeente binnengekomen voor het plaatsen 
van een antennemast van KPN. Om de mobiele bereikbaarheid naar een hoger niveau te tillen. 
Door bezwaren vanuit het dorp heeft de KPN de vergunningaanvraag terug getrokken. En zijn ze 
in de loop van 2018 op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Hierover heeft de gemeente 
een inloopavond georganiseerd waarop inwoners van Geesteren hun voorkeur voor bepaalde 
situaties konden aangeven. Hier is een duidelijke voorkeur uit voort gekomen, naar de locatie in 
de Sprakelberg. Eind 2018 is voor deze locatie door KPN een nieuwe vergunningsaanvraag 
ingediend, deze zal beoordeeld worden, en Hierover zal in 2019 uitsluitsel komen. 
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3.4. Levend Landschap Geesteren  
Levend Landschap Geesteren is een meerjarig initiatief gericht op het buitengebied van 
Geesteren. Bewoners hebben op twee avonden in 2017 ideeën rondom landschap, natuur, 
cultuurhistorie en beleving geïnventariseerd en uitgewerkt. 
 
De projectideeën waar een contactpersoon uit 
Geesteren voor gevonden is, zijn door Jaap de Boer 
en Erik van Eek (SLG) gepresenteerd aan partners 
die voor de uitvoering van belang zijn. Voor 
meerdere projectideeën zijn daarbij concrete 
afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. 
 

3.4.1 Geesteren in het Groen  
Met het project Geesteren in het Groen zijn de inwoners van het buitengebied van Geesteren 

in de gelegenheid gesteld om met subsidie, inheemse bomen en struiken te planten op eigen 

terrein. Dit project was één van de wensen van bewoners van Levend Landschap Geesteren. 

Met als resultaat dat na de plantdag, op 16 november 2018, het buitengebied van Geesteren 

landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid is. In totaal ontvingen 26 deelnemers hun 

beplanting. Zij plantten 6730 inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar, Gelderse 

roos maar ook knot- en laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap. 

 

3.4.2 Japanse Duizendknoop  
De Japanse Duizendknoop heeft een sterke groeikracht, waardoor inheemse plantensoorten 

verdrongen worden en schade ontstaat aan gebouwen, leidingen en wegen. De plant is 

moeilijk te bestrijden. Een werkgroep heeft alle locaties in beeld gebracht waar deze sterk 

woekerende plant reeds groeit en heeft een plan opgesteld om de plant te kunnen bestrijden 

en om uitbreiding te voorkomen. Dit plan is voorgelegd aan de gemeente.  

 

3.4.3 Zwerfvuil   
Jaap de Boer kwam in het kader van Levend Landschap Geesteren met 
het idee om wandelaars, verdeeld over Geesteren, te vragen of ze het 
zwerfvuil dat ze tijdens hun wandeling tegenkomen, op willen rapen. 
Tegelijk wordt hun route met een GPS-tool op een kaart groen gekleurd 
en zo kunnen de deelnemers zelf zien waar ze gelopen hebben en waar 
de anderen reeds gelopen hebben.  Wordt een bepaalde route binnen 
een maand niet opnieuw gelopen, dan krijgt die een oranje kleur en na 
twee maanden een rode, als indicator voor nieuwe actie.  
 
Inmiddels is dit idee helemaal uitgewerkt en is er een officiële app ontwikkeld, welke 
momenteel getest wordt in Geesteren en wat hopelijk resulteert in een uitrol over heel 
Berkelland. Meer informatie: www.helemaalgroen.nl   
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3.5. Jongeren 
In 2017 heeft de jongerenwerkgroep actief deelgenomen aan de eerste opzetten voor het 
project Mooi wonen te Geesteren. 
We hebben samen met anderen uit de werkgroep Zorg en Wonen, gemeente Berkelland en 
KAW een persoon benaderd om namens de werkgroep de jongeren uit het dorp en daarbuiten 
aan te sporen tot het bijwonen van de informatieavond en het invullen van de enquête. 
 
Op 13 december 2017 is de informatieavond gehouden over het project Mooi Wonen bij café 
Rest Baan. De opkomst was groot , er waren meerdere leden van de Schutterij alsmede andere 
jongeren aanwezig. 
De enquête en het project zijn in 2018 vervolgd. Zoals in hoofdstuk 3.1.1 uitgebreid besproken 
is. 
 

3.6. Veiligheid 
Naar aanleiding van de in 2016 gehouden enquête onder Geesterse inwoners ,met als 

onderwerp Veiligheid, zijn we begin 2017 begonnen met het opstarten van een WhatsApp Buurt 

Preventie groep (afgekort: WABP). Deze groepen zijn nog altijd actief, en er wordt gelukkig bijna 

geen gebruik van gemaakt. Uiteraard kun je je nog steeds aanmelden, kijk hiervoor op onze 

website: www.geesterengld.nl. De WABP is in 2018 gelukkig maar een paar keer gebruikt. In 

deze gevallen was het een loos alarm en was de verdachte situatie (achteraf) onschuldig.   

Om inwoners van het buitengebied de kans te geven meer kenbaarheid aan de WABP te geven 

zijn er bij het Geesterens Belang reflecterende stickers beschikbaar met het buurtpreventie 

logo. Voor de kern zijn er borden geplaatst met ditzelfde logo. Mocht je interesse hebben in zo’n 

sticker, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. 

In 2018 hebben we gemeld dat de uitrit van het Rotmansdiekske op de oude Diepenheimseweg 

verplaatst zal worden naar de parallelweg om zo dit gevaarlijke punt wat veiliger te maken. Dit is 

ons begin 2018 ook toegezegd door de gemeente. Helaas heeft de gemeente eind 2018 besloten 

om dit toch niet te gaan uitvoeren. Het uitrit van het Rotmansdiekske zal dus voorlopig nog 

ongewijzigd blijven. 

 
3.7. Paasvuur 

Ook dit jaar is er weer een mooi paasvuur gebouwd en is deze onder muzikale begeleiding van 
Amicitia ontstoken. Het publiek was in grote getale aanwezig wat we als een mooie waardering 
zien voor dit paasvuur en geeft ons energie om deze mooie traditie voort te zetten. 
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3.8. Intocht Sinterklaas 
Een werkgroep bestaande uit enkele leden van de 
oudercommissie van obs. De Keikamp en Geesterens Belang 
zorgt voor de intocht van Sinterklaas. Dit wat op zaterdag 24 
november.   
  
Muziekvereniging Amicitia haalt Sinterklaas en zijn Pieten op 
vanaf de Esweg. Daar na maakten zij een rondje door het 
dorp en gingen naar het dorpshuis De Zonnekamp. Na een 
kort welkom buiten ging Sinterklaas en zijn Pieten naar 
binnen om daar gezellig met de kinderen samen te zijn. 
Kinderen uit diverse groepen hebben van alles ingestudeerd. 
Sinterklaas kon genieten van diverse dansjes, liedjes, trucs en 
mopjes. Met een goedgevuld hand vol strooigoed en een 
glimlach op hun gezichtje gaan de kinderen met de ouders 
weer huiswaarts en gaan de Sint en zijn pieten weer op pad.  

 

3.9. Kerstmarkt 
Afgelopen jaren was er tijdens de kerstmarkt een hele gezellig sfeer op het kerkplein met 
allemaal verschillende kraampjes, en natuurlijk in de kerk met diverse optredens van de  
muziekvereniging en een leuk jeugdorkestje. Heel Geesteren bakt was ook 2 jaar lang een leuk 
succes..  
 
Tot onze spijt hebben wij als werkgroep dit jaar moeten 
besluiten om de kerstmarkt 2018 wegens te weinig animo 
niet door te laten gaan. Als werkgroep kerstmarkt hadden 
wij als doel om minimaal 12 kramen te kunnen plaatsen op 
het kerkplein, maar we hadden maar aanmeldingen voor 9 
kramen. Jammer dat het niet door gaat maar een Kerstmarkt 
met maar een paar kramen is ook niet een echt kerstmarkt. 
 
Wel jammer voor Geesteren, na 5 succesvolle jaren, geen kerstmarkt meer. 

 
3.10. Klompenpad 

Het klompenpad is op 18 maart 2017 officieel geopend. In 2018 is het onderhoud voor het 
Geesterense deel gedaan door een werkgroep vanuit Geesterens Belang. Het pad wordt 
maandelijks gecontroleerd door enthousiaste wandelaars uit Geesteren. 
Voor meer informatie zie www.klompenpaden.nl  
 

3.11. Oerdorp 
 

In het jaar 2018 was het Oerdorp aanwezig op het Oranje feest. Hier hebben ze allerlei lekkere 
versnaperingen verkocht. Ook heeft heel Geesteren kunnen genieten van de heerlijke lunch die 
het Oerdorp ons op de zondag van dit feest aangeboden heeft.  
Op de achtergrond is het Oerdorp druk bezig geweest met kunstenaars om een mooi kunstwerk 
in het dorp te realiseren. Hierop zal in 2019 zeker een vervolg komen! 
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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 2016 nogal wat ophef geweest over de klok op de kerktoren die niet meer functioneerde. 
In het najaar van 2016 is het uurwerk en de wijzerverlichting vernieuwd. Begin 2017 
concludeerden we dat de klok nog steeds regelmatig niet goed stond. Hierover hebben we nog 
meerdere keren met de gemeente contact gehad, en is de klokkenmaker er nog mee bezig 
geweest. Na heel wat vallen en opstaan leken de klokken in het najaar van 2017 weer netjes op 
tijd te lopen, en leken de problemen voorbij. Helaas hebben we in 2018 nog regelmatig 
geconstateerd dat de wijzerplaat verlichting het niet doet. Hierover hebben we nog regelmatig 
contact met de gemeente in de hoop dat het een keer goed komt.  
Ook is het dorp in 2018 Heringericht. Het dorp ziet er weer fris en fruitig uit, en we kunnen er 
weer wat jaartjes tegenaan. In 2019 zal nog een opleverronde plaats vinden, en het groen moet 
nog aangelegd worden. Hierna kan het project afgerond worden. Verder hebben wij nauw 
contact met de gemeente over lopende zaken, hierin zijn we natuurlijk wel afhankelijk van 
informatie van onze inwoners.  
 

4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Op 8 maart 2018 is gezamenlijk met de kleine kernen in Berkelland een verkiezingsdebat 
georganiseerd. In dit debat waar alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Berkelland aan 
meededen kwamen onderwerpen als, wonen, onderwijs, buitengebied en voorzieningen aan 
bod. De toezeggingen die tijdens dit debat gedaan zijn worden in 2019 tijdens een politiek café 
besproken worden.  
 

4.3. DKK Gelderland 
Geesterens Belang is lid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK 
Gelderland ondersteunt haar leden met advies, voorbeelden, projectbegeleiding, het aanvragen 
van subsidies en fondsenwerving en nog vele andere zaken.  
De DKK behartigt ook de belangen van kleine kernen, dorpshuizen en het platteland bij 
gemeente-overstijgende instanties zoals Provincie Gelderland, het ROCOV, Omroep Gelderland 
en Waterschap Rijn en IJssel.  
In 2018 hebben we gebruik gemaakt van een adviseur om het gemeenschappelijke overleg met 
de verenigingen een goede vorm te geven in samenwerking met dorpshuis de Zunnekamp.  
 

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 2018 had de website in totaal 
8.327 bezoekers wat ongeveer 8,72% minder is dan in 2017.  
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In 2018 is de dorpsagenda verder uitgebreid. De agenda is opgebouwd met behulp van de 
Achterhoekagenda. De activiteiten die nu op onze site te zien zijn, zijn ook op de site van 
Achterhoekagenda te zien. Dit heeft voor toerisme ook een positief effect omdat onze 
activiteiten nu veel breder zichtbaar zijn. Het gebruik van de agenda door verenigingen uit 
Geesteren is tijdens het verenigingsoverleg opnieuw geactiveerd. De agenda is eind 2018 goed 
gevuld met alle activiteiten in 2019.  
Voor 2019 staat een nieuwe website gepland. We kijken naar mogelijkheden om deze samen 
met dorpshuis de Zunnekamp te ontwikkelen. De agenda zal een prominente plek krijgen op de 
site.  
 

5.2. Social Media 
 

Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld : begin 
2018 had de pagina 482 vind-ik-leuks, eind 2018 waren dit er 
522. In totaal zijn er ongeveer 200 berichten geplaatst in 2018. 
 
Alle berichtgeving rondom Mooi Wonen Geesteren en 
Geesteren in het Groen hebben de meeste mensen bereikt: 
ongeveer 1500 mensen hebben deze berichten gezien op 
Facebook.  
Andere populaire berichten in 2018 waren de berichten over 
de komst van de kringloopwinkel in Geesteren, de flessenactie 
van school en het ontwerp van de Geesterse Tafel, waar 
stichting Oerdorp mee bezig is. .   
 
Vanaf 16 november 2018 is Geesteren een stuk groener! 
Uitdeeldag van Geesteren in het Groen; eerste boom gepland 
door wethouder M. van Haaren.  

 
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. 
 

5.3. Gebruik email 
Veel leden hebben een e-mailadres wat ook bij Geesterens Belang bekend is. Wij doen veel 
communicatie via de digitale snelweg. Er zijn echter nog steeds leden van wie we geen 
mailadres hebben en zullen dit nog als actief actiepunt houden voor 2019. 
 

5.4. Nieuwsbrief 
In 2015 is begonnen met het versturen van een digitale nieuwsbrief aan onze leden. Middels 
deze nieuwsbrief wil Geesterens Belang haar leden op de hoogte houden van alles wat er wordt 
georganiseerd door onze vereniging. De nieuwsbrief wordt goed gelezen door de leden. In 2018 
zijn er 13 nieuwsbrieven verstuurd naar onze leden. 
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6. Bestuurlijk 
 

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. Samenstelling bestuur  
Het bestuur bestond eind 2018 uit de volgende personen:  
 

Voorzitter T. Oltvoort 

Secretaris  R. Lubberdink 

Penningmeester  G. Krukerink 

Bestuurslid  G. Hietland-Arentsen 

Bestuurslid  G. ter Haar 

Bestuurslid  A. Bannink-Lutke-Willink 

Bestuurslid  A. Tragter-Klein Goldewijk 

Bestuurslid  G.Heinemans 

 
 
Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit maximaal 10 leden.  
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