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Verslag algemene ledenvergadering  

        Datum: 14-10-2021 
        Tijd: 20.00u 
        Plaats: Recreatiepark de Veldster 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat er twee onderwerpen aan de agenda worden 
toegevoegd. Te weten: energietransitie in Berkelland en Vrijheidsbos Geesteren 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er is één afmelding binnengekomen. 
Geen verdere mededelingen. 

3. Jaarverslag 2019 

De jaren 2019 en 2020 worden aan de hand van bijgevoegde presentatie doorlopen. 

4. Jaarverslag 2020 

De jaren 2019 en 2020 worden aan de hand van bijgevoegde presentatie doorlopen. 

5. Financiën 2020 

De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag van 2020. De penningmeester 
heeft van de kascommissie een goedkeur gekregen op de boekhouding. Conclusie is dat we een 
gezonde vereniging zijn.  
Geesterens Belang wil het geld niet oppotten en roept mensen op om met goede ideeën en 
initiatieven voor Geesteren te komen waar Geesterens Belang een bijdrage kan leveren bij het 
opstarten ervan. 
 
De kascommissie voor 2021 zal bestaan uit E. Kloosterboer en G. de Hoop. 

6. Bestuur 

a. De voorzitter introduceert Margon Müller als nieuw bestuurslid. Hiermee is zij 
officieel bevestigd als bestuurslid van Geesterens Belang. 

b. Anet Bannink en Gea Hietland zijn aftredend na 12 jaar in het bestuur te hebben 
gezeten. Helaas kon Anet niet aanwezig zijn vanavond. Het afscheid zal in 
bestuurskring op een later tijdstip plaatsvinden. 
Voorzitter bedankt Gea voor het vele werk zij namens Geesterens Belang heeft 
uitgevoerd de afgelopen 12 jaren. Haar wordt een cadeau en attentie overhandigd. 

7. Energietransitie 

Margon Müller neemt het woord en licht het een en ander toe over de energietransitie in Berkelland. 
Samen met andere kernen en buurtschappen is Geesterens Belang actief in gesprek met de 
gemeente om de transitie naar duurzame energie in goede banen te leiden. Het doel is om kaders en 
toetsingscriteria op te (laten) stellen zodat er op een goede manier met aanvragen etc. omgegaan 
kan worden. Nu is het te veel een uitnodigingsbeleid. Het RODE beleid wordt herijkt binnen de 
gemeente en ook de RES 1.0 ligt voor bij de gemeente. 
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8. Vrijheidsbos Geesteren 

Jolanda Luimes vertelt als voorzitter van Vrijheidsbos Geesteren over de plannen voor het 
Vrijheidsbos. In de presentatie zijn een aantal afbeeldingen van het ontwerp te zien.  
Het bos wordt gerealiseerd op twee percelen aan de Needse Tolweg. Op deze percelen wordt bomen 
geplant voor Tweede wereld oorlogsslachtoffers uit Geesteren, ook kunnen inwoners van Geesteren 
zelf een boom (laten) planten. Het Vrijheidsbos wordt vrij toegankelijk voor wandelaars er wordt ook 
geschikt voor mensen in een rolstoel. Het bos sluit aan op het bos van de Sprakelberg. 
Op 20 nov. staat de officiële opening van het Vrijheidsbos gepland, waarvoor de uitnodiging in 
Geesteren huis aan huis wordt verspreid. 

9. Rondvraag 

“Wat is de status van plan Geesink?” 
Voorzitter geeft aan dat dit bij Geesterens Belang niet bekend is en dat een en ander na plan Florijn 
mogelijk zal starten. 

10. Sluiting 

 
Na het officiële gedeelte vertelt Bas te Velthuis van recreatiepark de Veldster het een en ander over 
zijn onderneming en is er gelegenheid de groepsaccommodatie waarin de vergadering plaatsvindt te 
bezichtigen.  
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