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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.  
2019 was een jaar waarin onze flexibiliteit op de proef gesteld werd.  
 
Geesterens Belang is, doordat we de afgelopen jaren slim gebruik hebben gemaakt van 
verschillende subsidie potten, fondsen en stichtingen, een financieel gezonde vereniging. Hierdoor 
hebben we geld beschikbaar wat we graag zouden willen gebruiken voor nieuwe initiatieven.  
Mocht je ideeën hebben voor een goed nieuw initiatief waarin wij kunnen ondersteunen, maak het 
vooral bespreekbaar bij één van de bestuursleden. En wie weet kunnen we iets moois van de grond 
krijgen! 
 
Wij wensen je veel plezier bij het lezen van dit verslag! En hopen je snel weer te mogen begroeten 
tijdens één van de activiteiten in Geesteren. 
 

Het bestuur 
 
 

1. Inleiding 
Vanuit de Dorpsvisie zijn we aan het werk met behulp van werkgroepen. Dit functioneert erg goed, 
dus hier zijn we in 2019 mee doorgegaan.  
 
Helaas zijn er door omstandigheden een aantal jaarlijkse activiteiten niet doorgegaan, zoals het 
paasvuur en de kerstmarkt. Maar daarvoor in de plaats zijn er ook weer een aantal nieuwe 
activiteiten ontstaan. Zo hebben we in 2019 een Jeugddag gehad, een Novembervuur en hebben 
we Geesteren rondom Kerst vrolijk in het licht gezet tijdens “Geesteren Straalt”. 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). Ook 
in 2019 hebben wij weer ons best gedaan om onze leden, de dorpsbewoners, te informeren over 
dorpsnieuws, activiteiten en ontwikkelingen. Dit proberen we zo veel mogelijk met behulp van de 
digitale nieuwsbrief en social media te doen. Ook weten wij steeds meer 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. 
 
Helaas zal de Algemene Ledenvergadering er in 2020 (in verband met COVID-19) er wat anders uit 
zien. Wel zullen we dit jaarverslag en het financieel jaarverslag beschikbaar stellen voor een ieder 
die het wil inzien. Zodat we daarmee de dorpsvisie kunnen evalueren. In 2021 zal er 
hoogstwaarschijnlijk weer een Algemene Ledenvergadering gehouden worden waarin we ook terug 
zullen kijken naar 2019. 
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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   

 

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 2019. 
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3. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  
 

3.1. Zorg en Wonen 
 
3.1.1. Mooi Wonen Geesteren  
Op 13 december 2017 is het project van start gegaan. De resultaten van de 

enquête die in 2018 uitgezet is onder inwoners, gaf een beeld van het 

huidige woningaanbod en de woonwensen. De presentatie vindt u hier. 

Op basis hiervan zijn er voor Geesteren 4 woonuitdagingen geformuleerd:  

1. Een passende plek voor starters 
2. Kwalitatieve match tot stand brengen 
3. Weinig lokale doorstroming 
4. Investeren in bestaande woningvoorraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 2018 werd duidelijk dat in gemeente 

Berkelland het, mede dankzij het traject in Geesteren, 

gelukkig weer mogelijk wordt om extra woningen te 

realiseren, mits daar aantoonbaar behoefte aan is 

vanuit inwoners. Op 21 februari 2019 is hierover een 

bijeenkomst georganiseerd, met een enorme 

opkomst.  Zie hier de presentatie.   

 

Mensen die geïnteresseerd zijn in vraaggestuurde 

nieuwbouw hebben zich hiervoor aangemeld. Ook 

heeft de gemeente een voorkeurslocatie voor 

nieuwbouw aangewezen, die voldoet aan alle 

landelijke en provinciale criteria.  
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Vanaf mei 2019 is de groep voor het eerst samengekomen en op 30 juli is officieel de CPO 
vereniging opgericht. Het CPO traject is gesubsidieerd door de provincie en het proces wordt 
begeleidt door Stefanie Vrieze.  
De groep bestaat inmiddels uit ruim 20 personen / gezinnen met allemaal een andere 
woonwens; starters, levensloopbestendig, vrijstaande woningen en huurders. De verkenning 
met de locatie-eigenaar, de gemeente en de CPO-groep vraagt veel tijd en afstemming omdat 
alle partijen een ander belang nastreven.  

In 2019 heeft ProWonen de voorwaarden voor huurwoningen zodanig aangepast dat inwoners 
van Geesteren voorrang hebben op huurwoningen in Geesteren (mits ingeschreven bij Thuis in 
de Achterhoek). In 2019 zijn er 3 woningen verhuurd aan Geesterense inwoners.  
  
 

 
Familie Bakhuis en Familie Mollenhof hebben aan woningruil 

gedaan. Een mooi voorbeeld van lokale doorstroom! 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven  

Er zijn gedurende het traject 2 nieuwsbrieven verschenen welke huis-aan-huis verspreid zijn 

onder de inwoners. De nieuwsbrieven kunt u hier ook lezen: 

- Nieuwsbrief voorjaar 2018  

- Nieuwsbrief februari 2019  

 
3.1.3 AED  
De herhalingscursussen voor reanimatie en AED 

bediening zijn in 2019 gehouden op 4 maart , 5 maart en 

14 maart.  

Er hebben in totaal 48 mensen deelgenomen aan de 

herhalingscursus. De kosten voor de herhalingscursussen 

zijn betaald met de bijdrage van het Fonds 2013 uit 

Borculo.  

Het jaarlijks onderhoud aan de AED apparatuur en de kasten is dit jaar uitgevoerd op 25 

september.  

De AED is in 2019 niet opgeroepen.  
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3.2. Dorpssamenwerking 
 
In 2019 is er weer een vervolg geweest op de dorpssamenwerking tussen de verenigingen.  
In Mei 2019 is er zelfs een jeugddag georganiseerd door een viertal jeugdverenigingen. Alle 
kinderen zijn een deel van de dag vrijgepland van school. In de ochtend de onderbouw en in de 
middag de bovenbouw. Vervolgens hebben de deelnemende verenigingen allemaal een 
activiteit bedacht voor deze kinderen. Zo hebben de kinderen een leuke dag gehad en hebben 
de deelnemende verenigingen kunnen laten zien wat ze te bieden hebben.  
Deze dag is als een geslaagde dag ervaren. En er is besloten om dit in 2021 te herhalen.  
 
Ook wordt de dorpsagenda nu door veel verenigingen gebruikt. Zodat op de website 
www.geesterengld.nl van veel verenigingen deze activiteiten vermeld worden. Alle activiteiten 
die in deze agenda gezet worden zullen ook in de agenda van de krant Achterhoek Nieuws 
opgenomen worden. 
 
Een groep jonge inwoonsters van Geesteren, welke elkaar onderling niet tot nauwelijks kennen, 
waren op zoek naar een binding in en met het dorp. Tijdens een eerste kennismaking hebben 
we als Geesterens Belang wat hapjes aangeboden. Inmiddels staat een tweede bijeenkomst 
gepland en hopen we dat hier mooie vriendschappen uit voortkomen.  
 

3.3. Internet en website 
Begin 2018 is er een vergunningaanvraag bij de gemeente binnengekomen voor het plaatsen 
van een antennemast van KPN. Om de mobiele bereikbaarheid naar een hoger niveau te tillen. 
De plek waar de mast komt te staan is de Sprakelberg. De mast zou gerealiseerd worden eind 
2019, echter is het bij enig voorbereidingswerk gebleven. 
Wanneer de mast daadwerkelijk geplaatst wordt is bij Geesterens Belang niet bekend. 
 
In 2019 zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur van Dorshuis De Zunnekamp om een 
gezamenlijke website te laten maken. Dit ter vervanging van onze website. 
Onze huidige website is verouderd en minder geschikt voor gebruik op mobiele apparaten. De 
nieuwe site zal een reserveringssysteem bevatten voor het reserveren van ruimtes in het  
dorpshuis. Planning is dat de site begin 2020 gelanceerd wordt. 
 

3.4. Levend Landschap Geesteren  
Levend Landschap Geesteren is een meerjarig initiatief gericht op het buitengebied van 
Geesteren. Bewoners hebben op twee avonden in 2017 ideeën rondom landschap, natuur, 
cultuurhistorie en beleving geïnventariseerd en uitgewerkt. 
 
1. Cultuurhistorie 
Trekkers: Marian de Jong, Gerda Koeleman, Yvonne de Boer en Jolanda Luimes 
Stand van zaken: Actief bezig met eerste inventarisatie van de lokale geschiedenis. Er wordt 
ingezet op een combinatie van cultuurhistorie en recreatie. Verdere vormgeving volgt. 
 
2. Ecologie: Inzaaien wilde bloemenmengsels 
Trekker: Yvonne de Boer 
Stand van zaken:  
Spoor 1 gericht op agrariërs: akkerrandenzaadmengsel (met o.a. granen) is beschikbaar en via 
VAN hierbij kan aanspraak gemaakt op compensatie van opbrengstderving op de ingezaaide 
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strook. Spoor 2 gericht op niet agrariërs: bloemenzaadmengsel beschikbaar via gemeente. 
Contact loopt via de VAN.  
 
3. Landschap - Organiseren cursus landschap en landschapsonderhoud 
Trekker: Frans Knijnenburg 
Stand van zaken: In het voorjaar van 2019 zijn er enkele avonden geweest in het dorpshuis en 
een praktijkochtend is er georganiseerd bij de familie van de Berg aan de Needsetolweg. 
Trekker: Harry Knol voor achterstallig onderhoud Mensinkdijk.   
Stand van zaken: Mensinkdijk is grondig aangepakt in het voorjaar 2020 
 
4. Geesteren in het Groen 
Trekker: Frans Knijnenburg 
Afgerond succesvol beplantingsproject in 2019. 
 
5. Bomen Altenasdijk 
Trekkers: Antje Heijenk en Bertha Kottkamp 
Stand van zaken: Kap is omgezet in onderhoud. Gemeente zal een onderhoudsbeurt uitvoeren 
inclusief renovatie bestrating. Wordt vervolgd. 
 
6. Terugdringen Japanse Duizendknoop 
Trekker: Gea Hietland 
Stand van zaken: Na inventarisatie aangetaste locaties door Gea, ligt de actie nu bij de 
gemeente. 
 
7. Verminderen zwerfvuil Geesteren e.o.  
Trekker: Jaap de Boer 
Stand van zaken: dankzij de hulp van medebewoners is Geesteren geregistreerd schoner 
geworden én blijft het schoon. Registratie vindt plaats door de HelemaalGroen ontwikkelde App. 
De gemeente Berkelland omarmd dit initiatief en is inmiddels Partner geworden van 
HelemaalGroen. Ook diverse Fondsen hebben een ondersteunende bijdrage geleverd. Het 
aantal deelnemers in de gemeente Berkelland is 228 en landelijk staat de teller al op 888 (stand 
29-05-2020). 
 
8.Streekeigen landhekken 
Trekker: Bertha Kottkamp 
Stand van zaken: bouwtekening en kosten worden inzichtelijk gemaakt. 
 
9. Wandelen rondom Geesteren 
Trekkers: Inge Rensink en Yvonne de Boer 
Stand van zaken: Diverse ideeën zijn er. Concreet wordt nu gekeken naar veiliger wandelen 
langs de Diepenheimseweg tussen het Kerkepad en de Huiskesdijk. 
 
10. Realisatie van Plan Sprakelberg 
Trekkers: Arie Hulshof, Harry Knol en Jolanda Luimes. 
Stand van zaken: In combinatie met een ander lokaal initiatief ziet het er naar uit dat er een 
aansluiting van nieuw bos bij aan de Sprakelberg kan gaan plaatsvinden. Het betreft de grond 
tussen de Needsetolweg en de Oude Diepenheimseweg (naast het kerkepad). Voorbereidingen 
lopen momenteel. 
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3.5. Veiligheid 
In de werkgroep veiligheid hebben we ons in 2019 met 4 zaken beziggehouden. Welke hieronder 

nader toegelicht zijn. 

3.5.1.  WhatsApp Buurt Preventie (WABP) 

Inmiddels draait de WhatsApp Buurt preventie (afgekort WABP) al weer 3 jaar. Gelukkig wordt er 

maar weinig gebruik van gemaakt. En toch hebben we een aantal keer meegemaakt dat berichten 

niet goed doorgestuurd werden naar alle groepen. Gelukkig heeft niemand belangrijke informatie 

gemist. Maar we hebben wel de conclusie getrokken dat we dit anders moeten inrichten. In het 

begin van 2020 zullen we dan ook teruggaan van 3 naar 2 groepen en de beheerdersgroep die 

erboven hangt zal komen te vervallen. Dit zorgt er voor dat er een paar vrijwilligers in beide 

appgroepen zitten en zij zullen er zorg voor dragen dat alle gestuurde berichten in beide groepen 

terecht komen. Dit bespaart ons veel onderhoud en de foutkans is vele malen kleiner.  

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

3.5.2.  Verkeersveiligheid 

Hett uitrit (Borculose kant) van het Rotmansdiekske wordt door menigeen als onveilig ervaren 

wordt in de vorm zoals hij nu is. In 2018 zijn we hierover in gesprek gegaan met de gemeente en is 

hierin een toezegging gedaan van de gemeente om dit uitrit aan te passen. Deze toezegging is 

helaas later dat jaar teruggedraaid. Eind 2019 kregen we bij een bewonersbijeenkomst van de 

slimste weg, waar de provincie en de slimste weg hun plannen gepresenteerd hebben, te horen dat 

het landbouwverkeer richting Lochem niet meer over het viaduct mag. Voor dit landbouwverkeer 

zou er dus een afrit van de Nettelhorsterweg gecreëerd moeten worden naar de Oude 

Diepenheimseweg. Met andere woorden, de situatie die nu als onveilig ervaren wordt zal met deze 

aanpassing nog onveiliger gaan worden. Tijdens deze avond hebben we hierover een stevige 

discussie gevoerd. En we zijn nu opnieuw met de gemeente en nu ook met de provincie in gesprek 

over deze situatie ter plekke van het uitrit Rotmansdiekske. 

In 2018 zijn er gesprekken geweest tussen een groep bewoners en de gemeente. Deze bewoners 

vonden dat er in de Molenweg en Dorpstraat te hard gereden werd. Van deze gesprekken hebben 

we geprobeerd zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Deze gesprekken hebben er in 

geresulteerd dat er in 2018 en 2019 snelheidsmetingen zijn uitgevoerd. Vervolgens hebben de 

gemeente en de bewoners samen overlegd om een test te doen met zogenaamde straatjuweeltjes, 

om de snelheid te remmen. Deze test zal in 2020 geëvalueerd worden en zal er een vervolgplan aan 

gehangen worden. 

3.5.3. Antennemast. 

In het kader van de veiligheid proberen wij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de bouw 

van de Antennemast in Geesteren. Na een zware bezwarenperiode is er uiteindelijk een geschikte 

locatie gevonden voor het bouwen van de mast, namelijk in de Sprakelberg. In 2019 is deze 

vergunning verleend. En in week 7 2020 staat de bouw van de antennemast op de planning bij KPN. 

Op het moment van schrijven is dit alweer verleden tijd, KPN heeft vanwege andere prioriteiten 

(5G) aangegeven de bouw van de mast naar achteren geschoven te hebben. Ook hierover zijn we 

met de gemeente in gesprek.  

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


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

10 van 16 

3.6. Paas- / Novembervuur 
Op 13 april is er enthousiast begonnen met het 

bouwen van een mooi paasvuur. 

Helaas kregen wij van de gemeente Berkelland op 15 

april te horen dat er een algeheel stookverbod was 

afgekondigd i.v.m. de aanhoudende droogte en dat 

het paasvuur niet aangestoken mocht worden. 

Hierdoor is de tweede aanleverdag voor het brengen 

van het snoeihout geannuleerd. 

Op 23 april is het al het hout wat bestemd was voor 

het paasvuur versnipperd en is het achtergebleven 

houtafval naar een afvalpunt gebracht. Helaas geen paasvuur in 2019.  

In plaats daarvan heeft het Oerdorp het initiatief genomen om in november alsnog een 

feestelijk vuur te ontsteken. Vanaf versboerderij Daalwiek konden kinderen met lampionnen via 

een lichtjesroute richting het vuur lopen. Er was een grote opkomst en zelfs Omroep Gelderland 

is op het Novembervuur afgekomen.  
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3.7. Intocht Sinterklaas 
Een werkgroep van School en Geesterens Belang zorgt 
voor de intocht van Sinterklaas.  
De intocht was op zaterdag 23 november 2019.Dit jaar 
was de intocht van Sinterklaas in aangepaste vorm, dit 
i.v.m. de begrafenis van een inwoner uit Geesteren.  

We zijn om 9:00 uur gestart, de Pieten en Sinterklaas 
kwamen met de cabrio bij het Dorpshuis De 
Zunnekamp, waar de kinderen en ouders zich ook al 
hadden verzameld. 

Na een kort welkom buiten gingen Sinterklaas en zijn 
Pieten naar binnen om daar gezellig met de kinderen 
samen te zijn. DJ Gerben zorgde voor leuke muziek. 

Kinderen uit diverse groepen hebben van alles 
ingestudeerd. Sinterklaas kon genieten van diverse 
dansjes, liedjes en alle kinderen deden goed mee met 
de polonaise. Josien Wannink was voor de eerste keer 
ceremoniemeester en ze deed het erg leuk. 

Tegen 10:00 uur gingen de Pieten en de Sint weer naar 
een ander adres en kon iedereen weer huiswaarts. Het was een geslaagde ochtend voor de 
kinderen. 

3.8. Geesteren Straalt  
Het project Geesteren Straalt werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Op zaterdag 14 

december 2019 werd in de kapschuur bij de familie 

Rensink met een groot aantal inwoners van Geesteren 

verschillende figuren met lichtsnoeren gemaakt. Later 

in de middag werden deze geplaatst in een aantal weides aan de Nettelhorsterweg. Ook werd 

een grote eik vol gehangen met een lang lichtsnoer afkomstig van de Schutterij. Het kerst-

landschap was te zien van 14 december 2019 tot 4 januari 2020. 
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3.9. Oerdorp 
 

Zoals aangegeven heeft het OERdorp in 2019 in samenwerking met het Geesterens Belang  een 
novembervuur in plaats van het jaarlijkse paasvuur georganiseerd. In combinatie met de 
lampionnen optocht was dit een avond om nooit te vergeten!  
Verder heeft het OERdorp in 2019 hun plannen gepresenteerd ten aanzien van het kunstwerk 
wat ze graag in Geesteren zouden willen plaatsen. Het idee is om een grote tafel te plaatsen op 
het kerkplein. Deze zal niet alleen de functie van kunstwerk krijgen, maar ook een praktische 
functie krijgen. Het OERdorp hoopt dat hier in 2020 een vervolg op komt.   

 
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.  
 
Op 13-11-2019 hebben we een kennismaking gehad met wethouder Maikel van der Neut.  
Hij is de wijk- en kernwethouder van o.a. Geesteren. De volgende zaken zijn besproken: 
- Woningbouw in Geesteren 
- Fietsverbinding Geesteren – Borculo 
- Informatievoorziening vanuit de gemeente 
- Onderhoud openbaar groen 
- Kerkklok 
- Energietransitie en beleid op zonneparken etc. 

 

4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Op 10-01-2019 heeft het jaarlijkse overleg tussen de kleine kernen in Berkelland plaatsgevonden 
in Haarlo.   

4.2.1. Verantwoordingsdebat 

Op 4 april 2019 is er een verantwoordingsdebat gehouden in het Kulturhus de Wanne in 
Beltrum. Dit verantwoordingsdebat was een vervolg op het verkiezingsdebat van 2018 dat 
georganiseerd was door de gezamenlijke kleine kernen van de gemeente Berkelland. In 2018 
heeft dit geleid tot een koersbrief kleine kernen welke aan alle politieke partijen van de 
gemeente is gestuurd. Hierin zijn belangrijke thema’s voor de kleine kernen benoemd.  
 
Tijdens het verantwoordingsdebat kwamen de volgende thema’s aan de orde: 

 Wonen in de kleine kernen 

 Wonen in het buitengebied 

 OZB/leges verenigingen in de kleine kernen 

 Mobiele bereikbaarheid 
 
Een samenvatting van dit verantwoordingsdebat is verzonden naar alle politieke partijen. 
Tevens werd afgesproken om op regelmatige basis als gezamenlijke kleinen kernen in deze 
setting met de politiek van gedachten te wisselen. 
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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.  

 
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 Dorpsgids Geesteren 

In winter 2018 is het idee ontstaan om een informatiegids te maken waarin alle verenigingen 

van Geesteren zich konden presenteren. 

De informatiegids is “Dorpsgids Geesteren” geworden. Om deze gids te financieren zijn 

bedrijven uit Geesteren bereid gevonden om via het plaatsen van advertenties de gids te 

sponseren. In totaal hebben 23 verenigingen een stukje aangeleverd en 55 bedrijven hebben 

een advertentie geplaatst. 

We hebben veel positieve reacties ontvangen op de gids. Helaas is de advertentie van 

HertenHoeve de Lavei (familie Geerligs) per abuis niet geplaatst in de definitieve versie. Als 

compensatie is er een boekenlegger gedrukt, welke wordt toegevoegd aan deze mooie gids.  
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De gids is in najaar 2019 huis aan huis uitgedeeld, dus aan leden en niet leden van Geesterens Belang. 

 

Nieuwe inwoners van Geesteren krijgen de gids persoonlijk 

overhandigd van een bestuurslid van Geesterens Belang. Daarbij 

worden zij meteen geïnformeerd over het bestaan en de 

mogelijkheid om lid te worden van Geesterens Belang.  

 

 

 
 

5.2. Website Geesteren GLD 
Actief wordt de website www.geesterengld.nl bijgehouden. In 2018 had de website in totaal 
7.857 bezoekers wat ongeveer 5,64% minder is dan in 2018.  
We hopen met een nieuwe site de bezoekersaantallen te verhogen en ook het gebruik van de 
gemeenschappelijke agenda moet hieraan bijdragen. 

 
5.3. Social Media 

 
Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld   
Begin 2019 had de pagina 522 vind-ik-leuks, eind 2019 waren dit er 549. In totaal zijn er 
ongeveer 170 berichten geplaatst in 2019. 
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Alle berichtgeving rondom Mooi Wonen Geesteren, het novembervuur en Geesteren Straalt 
hebben de meeste mensen bereikt: ongeveer 2000 mensen hebben deze berichten gezien op 
Facebook.  
 
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.  
 

5.4. 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 2020. 
 

5.5. 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 2019 
zijn er 15 nieuwsbrieven verstuurd naar onze 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 2019 uit de volgende personen:  
 

Voorzitter  T. Oltvoort 

Secretaris  R. Lubberdink 

Penningmeester  G. Krukerink 

Bestuurslid  G. Hietland-Arentsen 

Bestuurslid  J. Luimes-Arentsen 

Bestuurslid  A. Bannink-Lutke Willink 

Bestuurslid  A. Tragter-Klein Goldewijk 

Bestuurslid  G.Heinemans 

 
 
Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit maximaal 10 leden.  
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