Geesterens Belang
p/a Slaapweg 5a
7274 GK Geesteren
gb@geesterengld.nl
www.geesterengld.nl

Verslag
Algemene ledenvergadering
Datum: 2016-05-31
Tijd: 20.00u
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1

Opening

-

Voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzondere locatie
Speciaal welkom aan dhr. Lubben, contactambtenaar van de gemeente Berkelland

2

Mededelingen en ingekomen stukken

-

Er zijn geen ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen

3

Notulen ALV november 2015

-

De notulen lagen voorafgaand aan de ALV vanaf 19.30u ter inzage en zijn te lezen op
www.geesterengld.nl
Geen opmerkingen en vragen

4

Jaarverslag 2015

-

Het jaarverslag lag voorafgaand aan de ALV vanaf 19.30u ter inzage en is te lezen op
www.geesterengld.nl

Voorzitter blikt aan de hand van een PowerPoint presentatie terug op de activiteiten van het bestuur
in 2015. Thema’s:
Zorg en wonen
Dorpssamenwerking
Veiligheid
Internet
Duurzaamheid
Jongeren
Paasvuur
Intocht Sinterklaas
Kerstmarkt
Klompenpad
Belangenbehartiging
Communicatie
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5
Financiën 2015
Jaarrekening lag voorafgaand aan de ALV vanaf 19.30u ter inzage. Hieruit blijkt dat de inkomsten en
uitgaven van Geesterens Belang goed in balans zijn. Daarom is de begroting 2016 conform begroting
2015. Kascommissieleden 2015 waren Carla Droogh en Albert Mol. Complimenten vanuit de
kascommissie voor de penningmeester. Carla Droogh treedt af, nieuw lid voor kascommissie 2016:
Peter Post.
6
Bestuur
Voordracht nieuw bestuurslid Thom Oltvoort. Welkom!
7

Rondvraag

Vragen / reacties:
Menpad Respelhoek / Brummel zou in april 2016 gereed zijn, dit is niet het geval; Jan Lubben
vraagt na bij de verantwoordelijke van de gemeente hoe de planning is. Hij geeft via het bestuur
van Geesterens Belang een terugkoppeling.
Er is melding gedaan bij de gemeente over het niet onderhouden / maaien van de groenstroken
in o.a. de Keistraat. Jan Lubben geeft aan dat er bezuinigd is op het onderhoudsplan. Hij belooft
dit aan te kaarten binnen de gemeente. Terugkoppeling vindt plaats via bestuur Geesterens
Belang.
Opmerking van Jan Lubben: als u meldingen heeft voor gemeente: via internet gaat dit vaak
sneller i.p.v. bellen met Gemeentehuis.
Algemene vraag: in andere dorpen (Gelselaar / Beltrum) lijkt er een intensieve betrokkenheid /
samenwerking binnen het dorp en bij allerlei activiteiten. Waarom lukt dit in Geesteren niet?
Aan dit thema zou een hele avond gewijd kunnen worden.
8.

Oerdorp

Stichting Oerdorp: Oorspronkelijk, Eerlijk en Regionaal. 6 plattelandsbedrijven participeren in deze
stichting. Oerdorp is ontstaan vanuit een vraag van de molen aan de Berkellandse onderneming. Ze
wilden twee doelen bereiken: meer vrijwilligers en meer bezoekers. De 6 bedrijven hebben de
krachten gebundeld in Oerdorp en verschillende activiteiten georganiseerd om de molen te helpen
deze doelen te behalen (o.a. fietstocht langs molen). Eerste doel helaas niet gelukt, maar er zijn dit
jaar wel veel meer bezoekers tijdens o.a. nationale molendag. Meerwaarde van Oerdorp hierbij is dat
zij de verbindende factor tussen verschillende organisaties / verenigingen zijn.
Oerdorp geeft aan dat de (toeristische) informatievoorziening in het dorp kan beter. Ze willen
hiervoor een project opzetten waaruit de informatievoorziening centraal gecoördineerd wordt. Te
denken valt aan een lichtkrant, (toeristische) informatieborden, opfleuren van rotonde. Oerdorp gaat
hiervoor subsidie aanvragen (Leader-project). Geesterens Belang, Gemeente en provincie zijn
enthousiast.
Vraag die vanuit de zaal komt: welk doel / ambitie streeft Oerdorp hiermee na?
Bijvoorbeeld: Geesteren op de kaart zetten, aantrekkelijkheid van het dorp vergroten om toerisme
aan te trekken (vergelijking met Kameleon-dorp in Friesland wordt gemaakt). Middelen om dit doel
te behalen is het verfraaien rotonde, informatieborden etc.
Opmerking: belangrijk om na te denken waar de informatie orden / lichtkrant neer worden gezet
i.v.m. leesbaarheid maar ook een strategische plek.

Hierna volgt een introductie en rondleiding door Bloemen- en Zorgboerderij de Scholte.

