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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 er begin 2017 WhatsApp buurtpreventiegroepen gevormd ter 
verbetering van de veiligheid.  
 
Het klompenpad waaraan in 2016 al veel voorbereiding vooraf ging is geopend. Hiermee hopen we 
meer recreanten naar ons dorp te trekken en zo de bedrijvigheid te stimuleren. 
 
Voor Geesteren was 2017 het jaar van Zomer in Gelderland. Het succesvolle team heeft Geesteren 
echt op de kaart gezet en laten zien wat er in ons dorp mogelijk is. Als Geesterens Belang hebben we 
het team ondersteund met een financiële borgstelling. Door het succes heeft het team ook financieel 
goed geboerd, waardoor we naast de dorpsbrunch bij Slootsmid, ook als Geesterens Belang nog een 
mooi bedrag hebben mogen ontvangen. Wij willen het team dan ook hartelijk danken hiervoor. 
Geesteren: Mooiste dorp van Gelderland! 
 
In 2017 hebben we ook de Gymvereniging samen met school bijgestaan met een borgstelling om zo 
het Nijntje-gym programma van de grond te krijgen voor kinderen uit groep 1 en 2. Dit is erg 
succesvol verlopen en de Gymvereniging heeft hierdoor diverse nieuwe leden mogen inschrijven. Wij 
vinden dit een prachtig voorbeeld van dorpssamenwerking en roepen andere verenigingen dan ook 
op dit te volgen.  
 
Eind 2017 is er enquête uitgezet onder de inwoners van Geesteren. Een goed woningaanbod is 
essentieel voor de leefbaarheid in ons dorp. Verderop in dit verslag kun u een uitgebreide uitwerking 
vinden van de enquête 
 
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 2017 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 2017 

 
  

mailto:gb@geesterengld.nl
http://www.geesterengld.nl/


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

5 van 7 

3. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  
 

3.1. Zorg en Wonen 
 
3.1.1. Wie wil er niet in het mooiste dorp van Gelderland (blijven) wonen?  
In juli 2017 is de woonpilot in Beltrum met goed succes afgerond. De andere kleine kernen 

kregen vanaf dat moment ook de kans om een dergelijk project in het dorp op te zetten.  

 

De werkgroep Zorg en Wonen heeft deze kans aangegrepen en is 

vanaf september, samen met de gemeente, ProWonen en 

adviesbureau KAW enthousiast mee aan de slag gegaan met het 

project: Mooi Wonen Geesteren   

 

Jos Groot Hornte heeft hiervoor een logo ontwikkeld. In dit logo is 

de link met Zomer in Gelderland verwerkt, middels de zon op de 

achtergrond. Verder: een klavertje vier, want wonen in Geesteren 

brengt geluk. Het is echter niet een enkel groen klavertje, maar 

meerkleurig, net zoals de inwoners van Geesteren.  

Probleemomschrijving  

Ontwikkelingen zoals vergrijzing, krimp en het verdwijnen van faciliteiten, zoals de supermarkt, 

de wekelijkse groenteboer of wellicht de kinderopvang, dreigen voor ons dorp.  

Wat betekent het verdwijnen van deze faciliteiten voor de leefbaarheid van ons dorp? Kunnen 

het dorpshuis en de vele verenigingen in Geesteren dan nog wel voortbestaan? Willen en 

kunnen we dan nog wel in Geesteren blijven wonen? Welke woonuitdagingen brengen 

dergelijke ontwikkelingen met zich mee en hoe kunnen we deze woonuitdagingen met elkaar 

aangaan om ons dorp leefbaar te houden?  

Om dit in beeld te krijgen, is het belangrijk om eerst het huidige woningaanbod en woonwensen 

te inventariseren, zodat we weten waar dit matcht en waar mogelijk uitdagingen zitten, voor nú 

en in de toekomst.   

 

Startavond project 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 krimp regio. 

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. 

Tevens zijn de vragen geïnventariseerd die we de bewoners van 

Geesteren voor willen leggen in de enquête om de 

woonwensen en woonaanbod in beeld te brengen.  
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Enquête 

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. Een goede respons waarmee we 

waardevolle informatie hebben verkregen. 

Groepsgesprek jongeren en individuele gesprekken  

Op 1 maart 2018 heeft de contactpersoon Wonen van de gemeente samen met een 

medewerker van ProWonen een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren. Er waren 11 

jongeren aanwezig.  

De meeste van deze jongeren willen een woonboerderij 

buitenaf kopen. Maar de meesten zijn nog vrijgezel en 

dan blijkt kopen financieel lastig. Ze blijven daarop 

voorlopig nog thuis wonen om te sparen en hopen dan 

over een aantal jaren alsnog hun droomhuis te kunnen 

kopen. Ze waren (nog) niet geïnteresseerd in de 

starterswoning die nu reeds 3 jaar te koop staat. 

ProWonen heeft vervolgens verteld over de 17 

huurhuizen in Geesteren en de spelregels van Thuis in de 

Achterhoek. Slechts 1 jongere staat daar ingeschreven.  

 

Daarnaast heeft de gemeente individuele gesprekken gevoerd met 8 inwoners die een concrete 

verhuiswens hebben, waaronder 4 senioren die graag kleiner, in een levensloopbestendige 

woning willen wonen. 3 hiervan willen heel graag in Geesteren blijven. Maar deze woningen zijn 

niet aanwezig in Geesteren.   

Presentatie van de resultaten  

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. Een verdiepingssessie met deze doelgroep lijkt nodig. 
Want 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. 
 
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?  

Leden projectgroep:  

Rianne Altena  

Wilma Oonk  

Anny Rensink 

Gerrie Klein Kranenbarg  

Iris Erinkveld 

 

Namens bestuur Geesterens Belang:  

Anet Bannink  

Anouk Tragter  

 

Namens Gemeente Berkelland: 

Heleen Huiskamp / Anja van Maren 

Namens ProWonen:  

Alie Vreemann  

 

Namens KAW: 

Eva Bennen 

Marissa Dik  

 
3.1.3 AED  

Nadat de herhalingscursussen in Oktober/November 2016 hebben moeten cancelen heeft de 
werkgroep gelukkig een vervanger kunnen vinden voor het leiden van de cursussen. Hierdoor 
zijn de herhalingscursussen uiteindelijk gehouden in Februari 2017. 
Aan deze herhalingscursus hebben in totaal 48 deelnemers met succes deel genomen. Via het 
fonds 2013 heeft het Geesterens Belang gelukkig een bijdrage in de cursuskosten kunnen 
krijgen.  
 

Het jaarlijks onderhoud voor de AED apparatuur en kasten is dit jaar uitgevoerd op 19 
september. 
De AED is in het jaar 2017 niet opgeroepen. 
 

3.2. Dorpssamenwerking 
Geesterens Belang en Stichting OER-dorp zijn sinds 2016 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. In 
2018 wil Geesterens Belang dit gebruik verder activeren.  
In februari 2018 staat een overleg met alle Geesterense verenigingen op de agenda, zoals we 
dat in november 2015 ook hebben gedaan. Dit overleg zal jaarlijks plaatsvinden. 
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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 verwachting is dat in het voorjaar 
van 2018 de adressen aangesloten zijn en dat de bewoners kunnen beschikken over een snelle 
glasvezelverbinding. 
 

3.4. Geesteren Duurzaam 
Wegens tegenvallende interesse de Geesterense bevolking en drukke werkzaamheden van de 

werkgroepleden heeft de werkgroep Geesteren Duurzaam dit jaar een slapend bestaan gehad. 

 

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 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 zal vervolgd worden in 2018. 
 

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). Er zijn drie groepen gemaakt, deze groepen dragen de naam 

GeesterenVeilig 1, 2 en 3.. In totaal zijn er op het moment van schrijven al 183 personen 

toegevoegd aan een WhatsApp groep. Door middel van deze WABP groepen proberen wij het 

veiligheidsgevoel van de inwoners van Geesteren te vergroten. De WABP is bedoeld om 

verdachte omstandigheden, die wij als bewoners signaleren, op een snelle manier met onze 

medebewoners te kunnen delen.  Het is enkel en alleen bedoeld voor politie gerelateerde zaken. 

Uiteraard kun je je nog steeds aanmelden, kijk hiervoor op onze website: www.geesterengld.nl. 

De WABP is in 2017 gelukkig maar een paar keer gebruikt. In deze gevallen was het een loos 

alarm en was de verdachte situatie (achteraf) onschuldig.   

Om kenbaarheid te geven aan de WABP groep zijn er in het dorp borden opgehangen om zo 

preventief mensen met kwade bedoelingen af te schrikken. Ook zijn er voor in het buitengebied 

reflecterende stickers beschikbaar met het buurtpreventie logo.  

In 2018 worden de straten van het dorp deels opnieuw ingericht. We hebben hierover contact 

gehad met de gemeente om te kijken hoe we het dorp verkeerstechnisch veiliger kunnen 

maken. Ook is er een inloopavond geweest om inwoners van Geesteren mee te kunnen laten 

denken over de herinrichting. Dit heeft ertoe geleid dat behoorlijk wat wensen van inwoners 
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gerealiseerd zullen worden in het nieuwe plan. En dat zodoende het dorp een stukje 

veiliger/prettiger/mooier wordt. Ook zijn er snelheidsmetingen uitgevoerd aan de Molenweg. 

Helaas zijn de uitkomsten hiervan niet beschikbaar gekomen en zal deze meting in 2018 

herhaald worden.  

Ook hebben we ons hard gemaakt voor het uitrit van het Rotmansdiekske. Deze zal in 2018 

verplaatst gaan worden naar de parallelweg om zo eerst het Rotmansdiekske uit te kunnen 

fietsen, waarna op de oude Diepenheimseweg veiliger ingevoegd kan worden.  

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. 
 

  

mailto:gb@geesterengld.nl
http://www.geesterengld.nl/


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

10 van 9 

3.8. Intocht Sinterklaas 
Een werkgroep van School en Geesterens Belang zorgt voor de intocht van Sinterklaas. Dit wat 
op zaterdag 25 november.  
 
De werkgroep is dit jaar druk geweest met de 
aanschaf van nieuwe pakken voor de Sint en zijn 
Pieten, we denken dat de Sint en zijn Pieten 
weer heel wat jaren mee kunnen. 
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, goochel trucs en 
mopjes. 
Met een goedgevuld snoepzakje en een 
glimlach op hun gezicht gaan de kinderen met 
de ouders weer huiswaarts.  
 

3.9. Kerstmarkt 
Midden december organiseerde 
Geesterens Belang in 
samenwerking met School en 
diverse Verenigingen voor de 5e 
keer een kerstmarkt rondom het 
kerkplein in Geesteren. Wij 
nodigen hierbij ook de 
ondernemers uit Geesteren uit 
om deel te nemen aan deze 
kerstmarkt. 
Voor het 2e jaar hadden wij weer 
Heel Geesteren bakt,  hier aan 
deden 5 deelnemers mee om de 
beste Tulband bakker van 
Geesteren te worden, 3 kinderen 
deden mee voor de titel Beste Cup cake Bakker, de deelnemers en het publiek vonden het 
allemaal een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
De muziekvereniging en een muziekgroepje maakt muziek in de kerk, hierdoor was het erg 
gezellig in de kerk. De kinderen konden mee met een rondje in de Arreslee. 
Midwinterhoornblazers zorgende voor extra gezelligheid op het plein. 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.  
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3.10. Klompenpad 
Het klompenpad is op 18 maart 2017 
officieel geopend bij Erve Brooks in 
Gelselaar. Er is een mooie route gemaakt 
in samenwerking met Noordijk en 
Gelselaar. Café Baan is een opstappunt 
voor het pad. Het pad is vernoemd naar 
de Boerenes en is dan ook Boereneschpad 
genaamd.  
Het onderhoud voor het Geesterense deel 
wordt 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 
Helaas valt er over het Oerdorp in 2017 niet veel te vermelden. De bedoeling was om een 
leader-subsidie aanvraag te doen , en hiermee financiële middelen te verkrijgen om het dorp 
aantrekkelijker te maken voor Ondernemers, Toerisme, Innovatie en Duurzaamheid. Helaas is 
het OERdorp tegen nogal wat muren opgelopen tijdens het aanvraag traject van deze LEADER-
subsidie. Dit heeft het OERdorp ook doen besluiten om de stekker uit het Leader traject te 
trekken. Wel heeft het OERdorp aangegeven dat ze graag in 2018 wat tastbaars in Geesteren 
willen realiseren om te laten zijn dat ze nog wel actief bezig zijn. Ze willen andere manieren 
zoeken om financiële middelen te verkrijgen, en zo alsnog 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 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 lopen de klokken in het najaar allemaal weer 
netjes op tijd, en lijken de problemen voorbij. De klokken zijn nu weer helemaal up to date.  
 
Ook over herinrichting van Geesteren, beplanting en verkeersveiligheid is in 2017 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. 
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4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Ook in 2017 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 2017 had de website in totaal 
9.122 bezoekers wat ongeveer 1% meer is dan in 2016.  
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. Omdat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van 
deze agenda is er getracht om mensen enthousiast te maken voor deze agenda. In het 
geplande overleg met alle verenigingen begin 2018 staat dit ook als speerpunt op de agenda. 
Voor de toekomst wordt gedacht over het aanpassen van onze website voor beter gebruik op 
mobiele apparaten en aan de huidige (online) samenleving.  
 

5.2. Social Media 
 

Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld : 
begin 2017 had de pagina 409 vind-ik-leuks, eind 2017 
waren dit er 482. In totaal zijn er ongeveer 337 
berichten geplaatst in 2017. 
 
Alle berichtgeving rondom Zomer in Gelderland op 24 
en 25 augustus 2017 heeft de meeste mensen bereikt: 
meer dan 5500 mensen hebben deze berichten gezien 
op Facebook. Ook de berichten over de daarmee 
samenhangende dorpsbrunch op 10 september 2017 
hadden veel bereik (>3750).  
Andere populaire berichten in 2017 waren de foto’s van 
de opening van het klompenpad op 18 maart, de foto’s 
van de intocht van Sinterklaas op 25 november en de 
oude dorpsfoto’s die dezelfde dag gedeeld werden.   
 
Zicht op kerktoren, met korenschoven.  
Beschikbaar gesteld door familie Eijkelkamp 

 
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 2018. 
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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. In 2017 
zijn er 14 nieuwsbrieven verstuurd naar onze 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 2017 uit de volgende personen:  
 

Voorzitter - 

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 

 
Na het vertrek van L. Schaap zijn we als bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. 
Totdat we als bestuur een nieuwe voorzitter hebben, nemen de secretaris en penningmeester 
de taak van voorzitter waar. Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit maximaal 10 leden.   
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6.3. Ledenadministratie en –werving 
Eind 2017 waren er 364 leden lid van onze vereniging. Dit is ook het aantal waarmee we de 
begroting hebben opgesteld voor 2018.  
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