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Voorwoord 
Dit is het tweede jaar dat wij als Geesterens Belang een jaarverslag uitbrengen. 
In dit Jaarverslag 2015 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.  
 
Als je het jaarverslag doorleest dan zie je hoeveel werk er is verzet. Door bestuursleden, door 
werkgroepen en vrijwilligers. Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is dat de dorpssamenwerking 
langzaam maar zeker meer gestalte krijgt. Een goed voorbeeld was het allereerste overleg van alle 
verenigingen van Geesteren over die dorpssamenwerking. Ook het initiatief van Geesterse bedrijven 
om Geesteren nog meer op de kaart te zetten, het ‘OER-dorp’ (Oorspronkelijk-Eerlijk-Regionaal), is 
een mooi voorbeeld van dorpssamenwerking en versterking van de economische bedrijvigheid. Juist 
ook omdat zij daarbij actief de samenwerking zoeken. 
 
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. Daarom zijn wij heel actief op het thema van snel internet ook 
voor het buitengebied. De ontwikkelingen hierin zijn veelbelovend. Moderniteit met behoud van het 
goede, dat is waar wij voor staan. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 
 

Leo Schaap 
Voorzitter 
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1. Inleiding 
In 2015 zijn wij doorgegaan op de weg die wij in 2014 zijn ingeslagen. Vanuit de dorpsvisie (zie 
hoofdstuk 2) zijn werkgroepen geïnstalleerd en aan het werk gegaan. Niet alleen de jaarlijkse 
activiteiten hebben plaatsgevonden, maar ook nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Niet altijd met 
succes, maar dat is ook een kwestie van proberen, wat wel of niet aanslaat in Geesteren. 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. 
 
Als Geesterens Belang hanteren wij een sobere financiële huishouding. Nadat wij voor 2015 een 
contributieverhoging hebben doorgevoerd, zijn wij nu in staat om de contributie gelijk te laten 
blijven. Hiermee blijven wij een laagdrempelige organisatie. Zie hoofdstuk 7 voor het financieel 
jaarverslag.  
 
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 2015. 
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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   
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3. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  

3.1. Zorg en Wonen 
De werkgroep is in het najaar 2014 gestart en heeft de activiteiten en doelen voor 2014 en 2015 
in een plan van aanpak beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar dit plan van aanpak 
welke te vinden is op onze website. 
 
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 werkgroep heeft tijdens de inventarisatie begin 

2015 geconstateerd dat er veel vragen leven onder de 

inwoners van Geesteren over de veranderingen in de 

zorg en dienstverlening. Doel van deze middag is 

daarom om inwoners te informeren over allerhande 

onderwerpen die te maken hebben met zorg en 

wonen in Geesteren. Door dit te combineren met een 

gezellige middag, waar noabers elkaar ontmoeten om 

een kopje koffie te drinken, is de 

informatievoorziening laagdrempelig en voor 

iedereen toegankelijk.  

      Gedicht voor de opening gemaakt door mw. Schepers 

 

De eerste middag was op donderdag 10 september om 14.30 uur in de Zunnekamp.  

Thema van deze middag was: “Wonen in Geesteren, vroeger en nu”. Andere onderwerpen die 

aan bod zijn geweest zijn: kennismaking met het Voormekaar-team, introductie van het project 

Zorgzaammaatje van de streekgemeente de Wijngaard en een kerstgroet voor eenzame 

mensen. De opkomst was zeer wisselend, maar er was een terugloop te zien in het aantal 

deelnemers. In januari 2016 wordt “Eem’ buurten” geëvalueerd.  

 
3.1.2. Seniorenvoorlichting  
Jaarlijks wordt een bepaalde leeftijdsgroep uitgenodigd om gebruik te maken van het 

huisbezoek. In het najaar 2015 werden de 81, 82 en 83 jarigen uitgenodigd. In Geesteren zijn dit 

16 inwoners, waarvan 5 inwoners de uitnodiging hebben geaccepteerd. Zij zijn bezocht door een 

seniorenvoorlichter en hebben informatie ontvangen.  

Voor het komende jaar zijn we nog op zoek naar iemand uit Geesteren die de rol van 

seniorenvoorlichter op zich wil nemen. Voor het komende jaar zijn we nog op zoek naar iemand 

uit Geesteren die de rol van seniorenvoorlichter op zich wil nemen.  
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3.1.3. AED 
In 2015 is de werkgroep AED voornamelijk bezig geweest met het op orde brengen van alle 
zaken rondom de AED en de scholing van de vrijwilligers. Zo is er in juli een andere buitenkast 
voor de AED geplaatst op het voetbalveld. De kosten voor deze buitenkast hebben we uit het 
project Hartveilig wonen vergoed gekregen. 
In oktober en november hebben maar liefst 37 mensen de herhalingscursus AED en reanimatie 
gevolgd en hebben 9 personen de basiscursus reanimatie en AED gevolgd. Voor de kosten van 
de cursussen hebben we een bijdrage vanuit het Fonds 2013 ontvangen. 
Eind 2015 kwam het verlossende woord van de gemeente Berkelland. De gemeente Berkelland 
gaat de kosten van de alarmering en de nazorg voor Hartveilig wonen voor hun rekening nemen. 
Dit betekent voor Geesteren en het Geesterens Belang dat het project Hartveilig wonen kan 
worden voortgezet. 

 

3.2. Dorpssamenwerking 
In november heeft er op initiatief van Geesterens Belang een gezamenlijk overleg 
plaatsgevonden met alle Geesterse verenigingen waarin we gesproken hebben over 
samenwerking op verschillende onderwerpen. Het was de eerste keer dat een dergelijke 
ontmoeting is georganiseerd.  
Er zijn een aantal actiepunten uit dit overleg gekomen waar we mee verder kunnen. Zo bekijken 
we de mogelijkheden voor een gezamenlijke dorpsagenda en onderzoeken wij waar de 
Geesterse jeugd behoefte aan heeft. 

 

3.3. Internet 
Vanuit deze werkgroep wordt de aanleg van glasvezel in het buitengebied actief gevolgd en is er 
nauw contact met de gemeente over de voortgang van dit provinciale project. 
Er is een poging gedaan om met 10 Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland een 
glasvezelbedrijf op te zetten. Dit bedrijf wilden ervoor zorgen dat er glasvezel in alle 
buitengebieden aangelegd werd. Echter door Europese regelgeving is dit gestrand. 
 
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. De daadwerkelijke aanleg zal in de maanden 
daarna kunnen plaatsvinden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 wil CIF de 
bewoners een aanbod kunnen voorleggen. Het aanbod is concurrerend met het huidige aanbod 
van een abonnement met tv, internet en bellen (triple play) in het buitengebied. Het aanbod zal 
naar verwachting voor 95% van de bewoners gelden. Voor de resterende circa 5% van bewoners, 
die geen gebruik kunnen maken van het standaard aanbod, zal CIF een maatwerkoplossing 
aanbieden. In aanvulling op de aanleg in de buitengebieden onderzoekt CIF de mogelijkheden om 
ook de bedrijventerreinen te verglazen. 
 

3.4. Geesteren Duurzaam 
Als werkgroep energie hebben we in 2015 een energietour georganiseerd. Deze vond plaats op 
zaterdagmiddag 24 april. Hierbij konden belangstellenden kijken bij 8 duurzame woningen in en 
rondom Geesteren. Dit varieerde van zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, houtkachel tot 
strowoning. Deze middag hebben we samen met Achterhoek Duurzaam Verbouwen en de AGEM 
georganiseerd. 
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Op 2 december heeft de werkgroep een overleg gehad met 2 leden van de werkgroep Duurzaam 
Beltrum en ADV. Doel van deze ontmoeting was het uitwisselen van elkaars ervaringen met het 
verduurzamen van de dorpen. 
 

3.5. Jongeren 
In 2015 hebben we een vervolg gemaakt met het bezoeken van enkele jongeren keten in 
Geesteren. Het doel hiervan is om kennis te maken met de jongeren in het dorp, te informeren 
naar hun wensen en hen te enthousiasmeren voor samenwerking met het oog op de toekomst 
voor Geesteren. 
De Schutterij heeft toegezegd samen met het Geesterens Belang op te willen komen voor de 
jongeren. Zo is er een datum geprikt voor een bijeenkomst voor de jeugd vanaf 15 jaar om samen 
met het Geesterens Belang en de Schutterij te werken aan de toekomst in/voor Geesteren. 

 

3.6. Veiligheid 
Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat betrekking heeft op de veiligheid van de 
inwoners van Geesteren. Er is overleg gevoerd met de wijkagent om de veiligheidssituatie van 
Geesteren te bespreken. Naar het oordeel van de wijkagent komen er relatief weinig 
veiligheidsincidenten in ons dorp voor. Toch kan ieder incident (inbraak, diefstal, vernieling) 
grote impact hebben op de betreffende bewoners. De zichtbaarheid en bekendheid van de 
wijkagent is beperkt. Er zijn afspraken gemaakt met wijkagent Eric Knol om meer aan 
communicatie te doen. 

 
In het algemeen wordt Geesteren als een dorp ervaren waar het goed leven en wonen is. Het lijkt 
er op dat er weinig veiligheidsproblemen zijn. Maar echt weten doen wij het niet. Als bestuur van 
Geesteren Belang vinden wij het belangrijk om eerst te weten hoe de inwoners zelf de veiligheid 
in het dorp ervaren. Daarom zal in 2016 een digitale vragenlijst worden ontwikkeld, waarmee wij 
een indruk kunnen krijgen van de veiligheidsbeleving in ons dorp. Op basis van de uitkomsten 
kunnen wij dan beoordelen aan welke onderwerpen wij aandacht moeten besteden. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan over verkeersveiligheid, woninginbraken of vernielingen. Wij kunnen dan met 
gemeente of politie overleggen over mogelijke maatregelen. 
 

 

3.7. Paasvuur 
Ook dit jaar is er weer een mooi paasvuur gebouwd en is deze onder muzikale begeleiding van 
Amicitia ontstoken. Omdat er de laatste jaren komen er steeds meer vragen van enthousiaste 
inwoners kwamen of het mogelijk is om een drankje aan te bieden bij het Paasvuur op 1e 
paasdag, heeft de werkgroep besloten om hiermee een proef te draaien. GSV ’63 heeft in 2015 
de drankverkoop op zich genomen. Na evaluatie is gebleken dat dit succesvol verlopen is en voor 
2016 opnieuw opgezet gaat worden. Geesterse verenigingen zijn gevraagd 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 meestal op de laatste 
zaterdag voor 5 december. De opzet van de intocht is 
in 2015 gewijzigd.  
Muziekvereniging Amicitia haalt Sinterklaas met 
Amerigo en zijn Pieten op vanaf de Esweg. Zij maken 
een rondje door het dorp en gaan naar het dorpshuis 
De Zonnekamp. 
Na een kort welkom buiten ging Sinterklaas met 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.  
De nieuwe opzet is ons goed bevallen. 
 

3.9. Kerstmarkt 
Midden december organiseert Geesterens Belang in samenwerking met school en diverse 
verenigingen voor de 3e keer een kerstmarkt rondom het kerkplein in Geesteren. Wij nodigen 
hierbij ook de ondernemers uit Geesteren 
uit om deel te nemen aan deze 
kerstmarkt. 
De muziekvereniging maakt muziek op 
het kerkplein en de gymnastiekvereniging 
zorg voor optredens in de kerk. Jozef en 
Maria met de schapen en ezel zorgen 
voor een gezellige sfeer rondom het 
plein. 
Alle verenigingen en ondernemers zijn 
positief en we hopen dan ook volgend 
jaar weer een leuke kerstmarkt te kunnen 
organiseren. 
 

3.10. Klompenpad 

Samen met Noordijks Belang en Gelselaars Belang zijn we druk bezig om een klompenpad te 

ontwikkelen. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan 

zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en 

landgoederen. Het klompenpad zal bestaan uit één grote ronde die ook in 3 aparte rondjes 

gelopen kan worden.  

Klompenpaden halen historische wegstructuren uit de anonimiteit, waar mogelijk worden deze 

hersteld en een nieuwe functie gegeven. Cultuurhistorische informatie wordt ontsloten voor een 
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breder publiek, de route en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt door herstel en 

aanleg van streekeigen landschapselementen, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie 

van de streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en 

kamperen bij de boer. 

U kunt alvast een kijkje nemen op www.klompenpaden.nl 
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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 2015 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. De klok loopt vaak niet op tijd en de wijzerverlichting werkt niet naar behoren. 
Geesterens Belang houdt dit scherp in de gaten en maakt zich er sterk voor dat de klok in 2016 
weer deugdelijk gerepareerd wordt en naar behoren functioneert. 
 
Ook over onderhoud van gemeentelijke bestrating, beplanting en verkeersveiligheid is in 2015 
contact geweest met de gemeente. 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 2015 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.  
In 2015 is er contact geweest bij (financiële) vraagstukken vanuit onze vereniging. 
 

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 2015 had de website in totaal 
7041 bezoekers wat ruim 9% meer is dan in 2014. Doel is om tot gezamenlijke dorpsagenda te 
komen met alle verenigingen in Geesteren. Dit wordt in 2016 verder uitgebouwd. 
 

5.2. Social Media 
Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld: begin 2015 had de pagina 253 vind-ik-leuks, 

eind 2015 waren dit er 327. In totaal zijn er ongeveer 242 berichten geplaatst in 2015. 
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Het bericht over de vandalen die in de nacht van maandag 28 

op dinsdag 29 december 2015 hebben huisgehouden in 

Geesteren had het grootste bereik; dit bericht heeft 1606 

facebookers bereikt.  

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 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 2016. 

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.  
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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 2015 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 

 
Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit maximaal 10 leden. Wij streven ernaar om ten 
minste nog één bestuurslid aan te trekken. 

  

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


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

14 van 14 

 
7. Financiën 
 
2015 is het eerste jaar dat er weer per kalenderjaar een jaarrekening wordt opgemaakt. In 
voorgaande jaren liep een boekjaar van oktober t/m september. Dit is nu in lijn gebracht met de 
statuten. De jaarrekening moet elk jaar binnen 6 maanden na afloop van dat kalenderjaar te 
goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.  
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