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Verslag 

Algemene ledenvergadering    Datum: 2014-11-27 

Tijd: 20.00u 
Plaats: Zaal Baan 

        Datum notulen: 2014-12-04 
  
Aanwezig:  49 personen   
Afmeldingen: geen 

 

1. Opening , ingekomen stukken en mededelingen 

 De bijeenkomst bestaat uit 2 delen, een zakelijk deel en een thematisch deel over Duurzaam 
Geesteren. 

 Er zijn geen ingekomen stukken 

 Er zijn geen mededelingen 

 Speciaal welkom aan dhr. Evers, contactambtenaar van de gemeente Berkelland 

2. Terugblik  activiteiten Geesterens Belang 

 Voorzitter blikt aan de hand van een PowerPoint presentatie terug op de activiteiten van het 
bestuur sinds de ALV van februari 2014. Diverse werkgroepen zijn opgestart als uitwerking 
van de Dorpsvisie. De indeling van de werkgroepen is aangepast op basis van de reacties uit 
de vorige ledenvergadering. Daarnaast zijn diverse bestuurlijke aangelegenheden uitgevoerd. 

 Er wordt specifiek stilgestaan bij de AED-organisatie en -cursussen. Door de leden wordt een 
compliment gegeven voor de mensen die zich inzetten voor de AED en het gebruik ervan. 

3. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 

 Het concept Huishoudelijk Reglement heeft ter inzage gelegen en staat sinds april 2014 op de 
website. 

 Huishoudelijk Reglement wordt zonder tegenstemmen aangenomen en is daarmee 
vastgesteld. De vastgestelde versie zal op de website worden gepubliceerd. 

4. Financiën 

a. Jaarrekening 2013/2014, prognose 

 De Voorzitter legt uit hij heeft geconstateerd dat er door Geesterens Belang niet conform de 
Statuten werd gewerkt waar het gaat om de periode van de jaarrekening. Volgens de 
Statuten is een kalenderjaar het verenigingsjaar.  Dit wordt door het bestuur hersteld in 
overleg met de Kascommissie. Hiervoor is het nodig om 1 ½  jaar te overbruggen. In het nu 
gepresenteerde financieel realisatie-overzicht staan sommige posten dubbel in de 
jaarrekening. 

 De Voorzitter presenteert de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2015. 

 De Penningmeester geeft uitleg over het financieel overzicht en de prognose tot eind 2014. 

 De prognose valt negatief uit. 
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b. Begroting 2015 en voorstel contributie 2015 

 Penningmeester licht de begroting voor 2015 toe 

 Geesterens Belang neemt de verantwoordelijkheid voor de AED’s op zich en heeft de 
afschrijving hiervan en de onderhoudskosten meegenomen in de begroting 

 Contributie voorstel van €4,- naar €9,- wordt zonder tegenstemmen aangenomen 

 Vraag uit de zaal: “Betalen eenpersoonshuishoudens evenveel contributie als grotere 
huishoudens?” Antw: Ja de contributie is nu per huishouden. GB zal bekijken of hier een 
scheiding in aan te brengen is. 

 Opmerking uit de zaal: “Dit contributie voorstel is een forse stijging”. De voorzitter legt uit 
dat dit ook voornamelijk komt doordat GB garant wil staan voor de AED’s en ook voor de 
AED-cursussen.  De vergadering is het erover eens dat dit bedrag nog steeds laagdrempelig 
is. 

5. Leden 

a. Werving van nieuwe leden 

 Streven om een 30 tal nieuwe leden te werven komend jaar. 

 Vraag aan alle leden om leden te werven / aan te dragen voor lidmaatschap GB. 

 Er komt een inschrijfformulier op de website. 

b. Actualiseren adressenbestand 

 GB is bezig om het adressenbestand van leden te actualiseren 

 Ook de e-mailadressen van leden worden nu opgenomen voor snellere communicatie en 
kostenbesparing 

 Vraag aan alle leden om hun e-mailadres door te geven via de website of via email 
gb@geesterengld.nl 

6. Rondvraag 

 Mededeling uit de zaal:  
De OVM heeft op de vorige ALV gevraagd of er een idee is voor een (blijvend) 
afscheidscadeau aan Geesteren. De dorpspomp naast de kerk wordt, door de gemeente, 
opgeknapt en wordt voorzien van een drinkwater voorziening. Zo kan de pomp als 
drinkwaterpunt gebruikt worden door fietsers/wandelaars/recreanten/enz. De planning is 
dat dit medio mei 2015 gereed is. De kosten hiervoor worden door de OVM gedragen. 

 Vraag vanuit de werkgroep Zorg en Wonen: 
De gemeente en het Voormekaarteam Borculo heeft de werkgroep gevraagd of zij iemand 
weten die de functie van seniorenvoorlicher wil/kan vervullen. Meer info is te verkrijgen bij 
de werkgroep. 
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21.00u – 22.00u Thematisch deel 

a. Ambities van Geesteren Duurzaam door Jaap Jonk  

 De werkgroep Geesteren Duurzaam houdt een korte inleiding op het thema en benoemt het 
doel en de activiteiten van de werkgroep. 

b. VerduurSamen van woningen en woonomgeving door ADV 

Aan de orde komen: 

 Energiebesparende maatregelen, comfortverbetering en energiekostenbesparing 

 Financiering en subsidies  

 Opwekking energie door AGEM Uitkomsten energiescan (met besparingen) 
voorbeeldwoningen in Geesteren 

c. Berkelland Energie 

Gepresenteerd worden: 

 Regionale initiatieven; 

 Energieopwekking. 
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_____________________________    _____________________________ 
Voorzitter       Secretaris 
    


