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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 heel veel werk verzet. Belangrijke thema’s in 2016 waren veiligheid en de beleving ervan, 
samenwerking met OER-dorp en niet in de laatste plaats het zorgen voor snel internet in het 
buitengebied. Geesteren in geen dorp waarin het altijd blijft zoals het was. Maar wat wij willen 
behouden is de saamhorigheid, de leefbaarheid en de onderlinge zorgzaamheid, het noaberschap. 
Moderne middelen kunnen hieraan bijdragen. Moderniteit met behoud van het goede, dat is waar 
wij voor staan. 
 
Ook in 2016 is hard gewerkt om het klompenpad te realiseren. Dat is een initiatief om meer 
recreanten naar onze dorpen te trekken waardoor de bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Het is elke 
keer opnieuw zoeken naar nieuwe initiatieven om de leefbaarheid in onze prachtige Achterhoek te 
bevorderen. 
 
Persoonlijk vind ik dat de dorpssamenwerking nog meer impuls mag krijgen. Er wordt wel positief 
over gesproken, maar dat leidt niet altijd tot daden. Ik roep alle besturen, verenigingen op die 
samenwerking meer actief te zoeken. Op langere termijn zal dat essentieel blijken voor de 
leefbaarheid in ons mooie dorp. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 
 

Leo Schaap 
Voorzitter 
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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 2016 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). In 2015 hebben 
wij ons best gedaan om de leden, de dorpsbewoners, nog beter en vaker te informeren over 
dorpsnieuws, activiteiten en ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief is hiervan een goed voorbeeld. 
Ook weten wij steeds meet 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 2016 
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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. Ontmoeting en informatievoorziening  
De werkgroep Zorg en Wonen van het Geesterens Belang heeft vanaf het najaar 2015 in het 
Dorpshuis de Zunnekamp elke tweede donderdag van de maand een middag waar iedereen 
“eem’ kan buurten” met de Geesterse noabers. De opkomst was zeer wisselend en daarom is 
tijdens de evaluatie in januari 2016 besloten om te stoppen met dit concept.  
Als afsluiting heeft de werkgroep op 12 maart 2016 in samenwerking met de Zunnekamptoafel 
en de ouderensoos de “Geesterse Preuverie” georganiseerd. Deze gezellige middag was speciaal 
voor oudere en alleenstaande inwoners van Geesteren, die onder het genot van een drankje 
konden ‘preuven’ van Geesterse lekkernijen die onder andere aangeboden werden door de 
ondernemers van ‘Oerdorp’. 
 

 

 
3.1.2  Signaalfunctie tekort aan voorzieningen 
In juni 2016 is supermarkt Geesink gesloten. We hebben als werkgroep met meerdere mensen 
gesproken om in beeld te krijgen of deze voorziening in het dorp gemist zou worden. Slechts 
enkele inwoners gaven aan dat het een groot gemis zou zijn, niet zozeer vanwege de 
boodschappen (dit is vaak op een andere wijze te regelen, zoals het bezorgen van 
boodschappen aan huis of boodschappen doen in een dorp verderop), als wel het contact met 
mede dorpsbewoners. De werkgroep heeft bij de gemeente navraag gedaan of er meerdere 
marktkramen mogen staan op het kerkplein. De raad moet hier uitspraak over doen en dit is in 
2016 toegezegd.  
Tijdens de ALV 2016 is een oproep gedaan om aan te geven welke voorzieningen gewenst zijn, 
dan wel gemist worden. Hieruit zijn geen concrete onderwerpen naar voren gekomen voor de 
werkgroep Zorg en Wonen, echter wel voor de werkgroep Veiligheid en deze zijn doorgegeven. 
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3.1.3 AED  
In 2016 bleek het onderhoudscontract voor de AED apparatuur afgelopen te zijn. Uiteraard zijn 
de contracten weer verlengd zodat de kwaliteit van de apparatuur gewaarborgd blijft. 
De herhalingscursussen voor het najaar waren reeds gepland toen er een bericht kwam van de 
cursusleidsters dat zij helaas de cursussen niet kunnen geven vanwege privé omstandigheden. 
De werkgroep heeft daardoor alle geplande data moeten cancelen en is op zoek gegaan naar 
een ander bevoegd persoon. De herhalingscursussen zijn daardoor verplaatst naar 2017. 
De AED is in 2016 1 x opgeroepen, bij aankomst bleek de ambulance al te zijn gearriveerd.  
 
3.1.4 De X-mas factor 

Op 10 december organiseerde het Geesterens Belang, 

samen met de verenigingen uit het dorp, de jaarlijkse 

kerstmarkt. De bezoekers konden bij de stand van de 

werkgroep Zorg & Wonen van het Geesterens Belang 

een Geesternaar nomineren die zich uitzonderlijk heeft 

ingezet voor het dorp.  

Er zijn 38 nominaties binnengekomen. De nominaties 

waren zeer divers, maar Gerrit Rensink werd meerdere 

malen genomineerd voor zijn inzet bij onder andere 

muziekvereniging Amicitia, De Zunnekamptaofel, de 

gereformeerde kerk en de midwinterhoornblaozers. 

Gerrit Rensink heeft een cadeaupakket aangeboden 

gekregen als dank voor zijn inzet.  

 

3.2. Dorpssamenwerking 
Geesterens Belang en Stichting OER-dorp zijn in 2016 nadrukkelijk een samenwerkingsverband 
aangegaan. Zie hiervoor par. 3.11 Oerdorp. 
Een voorbeeld van succesvol samenwerken in Geesteren is de Kerstmarkt. Zie par 3.9 Kerstmarkt. 
Een gezamenlijke dorpsagenda is technisch door Geesterens Belang gerealiseerd. Deze is 
gekoppeld aan Achterhoek Agenda. Verenigingen kunnen zelf hun programma en agenda 
invoegen. Deze komt dan zowel op de site van Geesteren als op Achterhoek Agenda. 
Teleurstellend is dat nog weinig verenigingen actief hiervan gebruik maken terwijl toch alle 
verenigingen hebben uitgesproken dit een goed idee te vinden.  
 

3.3. Internet 
Eind 2015 heeft de CIF aangegeven glasvezel in het buitengebied te willen aanleggen van 
Berkelland. CIF is van plan glasvezel aan te leggen wanneer minimaal de helft van de bewoners 
van het buitengebied een abonnement afneemt.  
In april 2016 is de campagne van de CIF gestart om voldoende aanmeldingen te krijgen om zo de 
glasvezel in het buitengebied te kunnen realiseren. Vóór 11 juli 2016 moest minimaal 50% van de 
adressen in het buitengebied een contract hebben afgesloten met een van de vijf 
dienstenaanbieders. 
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Na verschillende (algemene) informatieavonden 
in de gemeente Berkelland heeft Geesterens 
Belang ook zelf een extra informatieavond 
georganiseerd op 14 juni 2016. Deze 
informatieavond werd zeer goed bezocht. Op het 
Oranjefeest in Geesteren werd de laatste stand 
van de aanmeldingen ‘live’ bijgehouden.  
 
Op 12 juli kwam het verlossende woord van de 
CIF: GEHAALD! Wat betekend dat er voldoende 
aanmeldingen binnen zijn gekomen om met de 
aanleg van glasvezel te kunnen starten na de 
zomer. 
 
 
4% van de adressen in het buitengebied van Berkelland behoren tot de zogenaamde 
maatwerkoplossingen. Dit wil zeggen dat er van de bewoners een bijdrage wordt gevraagd voor 
aanleg van glasvezel. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals waterwegen, afstanden etc.  
Omdat de bijdragen nogal uiteen lopen per adres en behoorlijk kunnen oplopen heeft 
Geesterens Belang haar best gedaan om met de gemeente naar een oplossing hiervoor te 
komen. Dit heeft geresulteerd in de “Subsidieregeling Breedband Buitengebied” die de gemeente 
Berkelland ter beschikking stelt. 
 
Op 12 dec is de eerste symbolische schop in de grond gezet door directeur Piet Grootenboer van 
CIF en wethouder Han Boer van de gemeente Berkelland. Helaas duren de voorbereidingen bij de 
aannemer en CIF langer dan vooraf ingeschat en is de aanleg in 2016 nog niet gestart. De 
planning is dat eind 2017 geheel Berkelland aangesloten is. 
 

3.4. Geesteren Duurzaam 
In het voorjaar van 2016 heeft de werkgroep Geesteren Duurzaam samen met Achterhoek 

Duurzaam Verbouwen (ADV) een enquête uitgezet onder de leden van het Geesterens Belang. 

Doel van deze enquête is om er achter te komen waar in Geesteren echt behoefte aan is op het 

gebied van Energie en energiebesparing. De uitkomsten zullen in 2017 gepubliceerd worden. 

 

3.5. Jongeren 
Op de verenigingen avond is door de Schutterij aangeboden het Geesterens Belang te willen 
helpen met de jongeren werkgroep. De werkgroep heeft een afspraak gemaakt met de Schutterij 
en hierop is vervolgens een avond georganiseerd voor de jongeren waarop zij konden aangeven 
wat de wensen waren. De opkomst was redelijk. De werkgroep en de Schutterij zijn aan verder 
aan het onderzoeken wat zij voor deze doelgroep kunnen betekenen. 
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3.6. Veiligheid 
Als Geesterens Belang wilden wij graag een indruk krijgen van de veiligheidsbeleving in ons dorp. 

Veelal wordt gesteld dat er weinig veiligheidsproblemen in Geesteren GLD zijn, maar objectieve 

gegevens hierover ontbraken. Zo kan ook niet worden beoordeeld of er punten zijn waaraan wij 

als dorpsraad aandacht zouden moeten besteden. Daarom hebben wij in 2016 een digitale 

enquête onder de leden van Geesterens Belang uitgevoerd. Geesterens Belang heeft de 

uitkomsten en de conclusies beschreven in het rapport ‘Wonen in Geesteren GLD Gewaardeerd!’ 

Dit rapport is te vinden op de website van Geesteren www.geesterengld.nl  

Belangrijke conclusie is dat het wonen in Geesteren GLD als buitengewoon positief wordt 

ervaren. Gemiddeld wordt het wonen in Geesteren gewaardeerd met het cijfer 8,4! Niemand 

scoort lager dan een cijfer 7. Een dergelijke uitkomst heeft PR-waarde voor bijvoorbeeld de 

lokale huizenmarkt. 

 
 

In het algemeen voelt men zich zelden of nooit onveilig in Geesteren. In vergelijking met de 
uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2015 scoort Geesteren veel gunstiger dan het gemiddelde 
in Oost Nederland of Nederland. Opvallend is dat de bewoners van het buitengebied zich meer 
dan twee keer zoveel (soms) onveilig voelen dan de bewoners van de dorpskern. Dat is niet 
onlogisch, omdat er in het buitengebied minder intensief sociale controle en bescherming is dan 
in de dorpskern.  
 
Wat betreft overlast en strafbare feiten worden er vier belangrijke problemen ervaren. Dat 
betreft inbraak in woningen, inbraak in schuren, vernielingen/baldadigheid en overlast door 
hondenpoep. Inbraak is een vorm van criminaliteit dat vooral in het buitengebied voorkomt.  
Te hard rijden in zowel de dorpskern als het buitengebied wordt als een groot 
veiligheidsprobleem ervaren. Handhaving van de maximale verkeerssnelheid ontbreekt.  
De Politie is de grote afwezige en onbekende in ons dorp. Tachtig procent weet niet wie de 
wijkagent is. Er is relatief weinig ervaring met het optreden van de Politie en dat kan te maken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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hebben met het beeld dat de veiligheidssituatie in het algemeen niet ongunstig is. Over de 
beschikbaarheid en aanwezigheid van de Politie vindt men dat je de Politie te weinig ziet, dat zij 
te weinig uit de auto komen en dat zij te weinig aanspreekbaar is.  
 
Er wordt nog maar heel beperkt gebruik gemaakt van sociale media als preventiemaatregel, 
terwijl een duidelijke meerderheid aangeeft het zinvol te vinden om aangesloten te zijn op een 
WhatsApp-groep voor buurtpreventie.  
 
Geesterens Belang heeft op basis van de uitkomsten de volgende acties ingezet: 

o Overleg met Gemeente en Politie over verkeersveiligheid en terugdringen te hard rijden. 
o Overleg met Gemeente en via de Gemeente met de Provincie over onveilige 

oversteekplaatsen Nettelhorsterweg zoals ter hoogte van de Wolverveldsweg en de 
Horstweg. Ook de aansluiting van het Rotmansdiekske op de Oude Diepenheimseweg 
vraagt aandacht. Dit heeft nog niet tot directe uitkomsten geleid en zal vervolgd moeten 
worden. 

o Met Gemeente en Politie is afgesproken dat bij ontwikkelingen en actualiteit een 
informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd over inbraakpreventie en andere 
veiligheidszaken. 

o Met de Politie is afgesproken te werken aan meer bekendheid en zichtbaarheid. De 
nieuwe wijkagent is actief op Twitter en heeft naar aanleiding van ons overleg ook een 
aantal snelheidscontroles uitgevoerd. 

o Geesterens Belang heeft een WhatsApp-Buurtpreventie-organisatie opgezet. Met de 
Gemeente is overleg over het aanbrengen van bebording e.d. 

o Bij overlast, zoals op het schoolplein, wordt nadrukkelijk opgeroepen om 112 te bellen 
en deze overlast te melden. Dit leidt bij de Politie tot surveillance en handhaving. 
 

3.7. Paasvuur 
Ook dit jaar is er weer een mooi paasvuur gebouwd en is deze onder muzikale begeleiding van 
Amicitia ontstoken. Omdat de proef om een drankje aan te bieden bij het paasvuur op in 2015 
positief beoordeeld is, heeft de werkgroep besloten om hiermee door te gaan. GSV ’63 heeft in 
2016 wederom de drankverkoop op zich genomen. (Er waren voor 2016 geen andere 
verenigingen die de drankverkoop op zich wilden nemen.) Geesterse verenigingen kunnen 
aangeven of ze interesse hebben de drankverkoop een keer te mogen organiseren. 
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3.8. Intocht Sinterklaas 
Een werkgroep van School en Geesterens 
belang zorgt voor de intocht van Sinterklaas in 
2016 was dit op zaterdag 26 november. 
Muziekvereniging Amicitia haalt Sinterklaas en 
zijn Pieten op vanaf de Esweg. Dit jaar was het 
een prachtig gezicht om Sint met zijn Pieten 
vanaf de es te zien aankomen. Mist vanaf de 
Es, wat wil je nog meer! Een prachtig plaatje. 
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 kan genieten van diverse dansjes, liedjes, 
goochel trucs en mopjes. Met een goedgevuld snoepzakje en een glimlach op hun gezicht gaan 
de kinderen met de ouders weer huiswaarts. 
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3.9. Kerstmarkt 
Midden december organiseerde Geesterens Belang in 
samenwerking met School en diverse Verenigingen voor 
de 4e keer een kerstmarkt rondom het kerkplein in 
Geesteren. Wij nodigen hierbij ook de ondernemers uit 
Geesteren uit om deel te nemen aan deze kerstmarkt. 
Dit jaar voor het eest hadden wij ook Heel Geesteren 
bakt georganiseerd, hier aan deden 10 deelnemers mee 
om de beste Appeltaart te bakken, en 3 kinderen deden 
mee voor de Beste Cup cake Bakker, de deelnemers en 
het publiek vonden het allemaal een groot succes en 
zeker voor herhaling vatbaar.  
De muziekvereniging maakt muziek op het kerkplein, 
muziekgroepje verzorgde de muziek in de kerk. Kinderen 
van school konden voor Jozef en Maria spelen onder de 
toren, met de schapen en de ezel. Dit allemaal maakte 
het tot een gezellige sfeer rondom het plein. 
Alle verenigingen en ondernemers en deelnemers van 
heel Geesteren Bakt zijn positief en we hopen dan ook 
volgend jaar weer een leuke kerstmarkt te kunnen 
organiseren. 
 

3.10. Klompenpad 
De route van het klompenpad is gedefinieerd en alle landeigenaren zijn benaderd en de 
contracten zijn getekend. Er is een mooie route gemaakt in samenwerking met Noordijk en 
Gelselaar. Café Baan is een opstappunt voor het pad. Het pad is genaamd naar de Boerenes en is 
dan ook Boereneschpad genaamd.  
Het pad zal in voorjaar 2017 geopend worden. Na de opening zal de werkgroep opgeheven 
worden en zal er een beheergroep gevormd worden. 
Voor meer informatie zie www.klompenpaden.nl  
 

3.11. Oerdorp 
“OER” staat voor Oorspronkelijk, Eerlijk en Regionaal. Een samenwerkingsverband van 
(plattelands)ondernemers uit het dorp die door samenwerking elkaar en het dorp willen 
versterken. Het is een platform voor nieuwe initiatieven, waarbij de stichting zich voornamelijk 
richt op haar kernpijlers: Ondernemerschap, Toerisme, Innovatie en Duurzaamheid. 
Stichting OERdorp en Geesterens belang zijn gezamenlijk bezig met het LEADER project 'Ontdek 
het OERdorp'. Samen willen we het dorp Geesteren herkenbaar op de kaart zetten voor onder 
andere toeristen. Daarnaast willen we de communicatie tussen verenigingen en inwoners 
verbeteren. We zijn op dit moment bezig met het opstellen van een LEADER-subsidie aanvraag. 
In nauw overleg met de Gemeente Berkelland proberen we hiermee financiële middelen te 
verkrijgen voor het realiseren van onze plannen. Kern van de regeling is dat de helft van de 
project kosten wordt vergoed door Leader, de rest moet middels cofinanciering bij elkaar 
gebracht worden. We willen onder andere de rotonde onder handen nemen, digitale 
informatieborden plaatsen, welkomst/thema borden bij de bebouwde kom plaatsen, markante 
punten in Geesteren benoemen en een wandel en fietsroute opzetten.  
Dit project moet een opmaat worden naar meer: Een katalysator worden voor nieuwe 
initiatieven, innovaties en samenwerkingsverbanden voor een mooie toekomst. We zien kansen 
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onder andere op het gebied van voedsel, recreatie, vergrijzing en duurzaamheid. Innovatie is 
volgens ons een belangrijk middel om te komen tot een economisch en sociaal vitaal landelijk 
gebied. Dit alles onder het thema 'ontdek het OERdorp' om zo Geesteren landelijk aantrekkelijk 
en herkenbaar te maken. 
 

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 meerdere malen contact geweest over de klok van de kerktoren met de gemeente. 
De gemeente is eigenaar van de kerktoren en dient ervoor te zorgen dat de klok goed 
functioneert.  
In juni heeft de klokkenmaker tekst en uitleg gegeven over het uurwerk en uitgelegd wat de 
problemen hiermee zijn. Hierbij hebben we de gemeente nogmaals aangespoord om het 
uurwerk en de wijzerverlichting te vernieuwen. 
In het najaar was het dan toch zover dat het uurwerk en de wijzerverlichting vernieuwd zijn. En 
op zijn de wijzers teruggeplaatst.  
 
Ook over onderhoud van gemeentelijke bestrating, beplanting en verkeersveiligheid is in 2016 
contact geweest met de gemeente. Dit zijn zaken die we nauw in de gaten houden maar ook wel 
afhankelijk zijn van informatie van de inwoners van Geesteren 
 
Bij gebreken en/of gevaarlijke situaties kunt u ons altijd benaderen maar ook rechtstreeks 
contact opnemen met de gemeente.  
 

4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Ook in 2016 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. 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.  
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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 2016 had de website in totaal 
8997 bezoekers wat ongeveer 28% meer is dan in 2015.  
In 2016 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. Er wordt nog te weinig van de dorpsagenda gebruik 
gemaakt en voor 2017 wil Geesterens Belang het gebruik verder stimuleren onder de Geesterse 
verenigingen.  
 

5.2. Social Media 
 
Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld: 
begin 2016 had de pagina 330 vind-ik-leuks, eind 2015 
waren dit er 413. In totaal zijn er ongeveer 258 
berichten geplaatst in 2016. 
 
Het bericht met de foto’s van het sinterklaasfeest heeft 
de meeste facebookers bereikt: 5865. Ook het bericht 
over de renovatie van de kerkklok op 8 september 
2016 had een groot bereik: 2730. En 2904 facebookers 
hebben het bericht gezien over het “kunstwerk” bij de 
dorpspomp:  
 
 
Kunstwerk in Geesteren? De oude dorpspomp wordt 
een watertappunt voor fietsers en wandelaars. 
Vandaag (9 september 2016) is een hiervoor ontworpen 
bank geplaatst. 
 

 
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 
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 en 2016 zijn we hiermee verder gegaan en is 
ons mailadressenbestand verder gegroeid. Echter zijn er nog steeds leden van wie we geen 
mailadres hebben en zullen dit nog als actief actiepunt houden voor 2017. 
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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.  

 

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 2016 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 

Bestuurslid  T. Oltvoort 

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