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Voorwoord 

Het jaar 2020 stond voor een ieder van ons in het teken van COVID-19. Iedereen in ons dorp heeft 
er in meer of mindere mate wel mee te maken gehad. En ik hoop dan ook van harte dat we in de 
loop van 2021 de grip die het virus inmiddels op ons heeft langzaam maar zeker los kunnen laten. 
 
Ook voor het Geesterens Belang stond het jaar 2020 in het teken van het virus. Mede dankzij de 
mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt, hebben wij gelukkig nog wel kunnen vergaderen 
op afstand. Zodat de belangrijkste zaken besproken konden worden. 
 
Helaas konden vanwege de maatregelen het grootste deel van onze activiteiten geen doorgang 
vinden. Inmiddels wordt er weer keihard gewerkt om te proberen in 2021 wel weer wat activiteiten 
te kunnen aanbieden. Hierover houden we je op de hoogte via onze nieuwsbrief. 
 
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, en bieden wij inzicht in ons 
handelen. Daarmee doen wij recht aan ons uitgangspunt van transparant besturen.  
 
Ik wens jullie allen het allerbeste voor 2021, en we hopen dat we elkaar weer snel fysiek kunnen 
ontmoeten op één van de activiteiten in het dorp. 
 

Thom Oltvoort 
voorzitter 
 
 

  

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


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

4 van 15 

1. Inleiding 
Vanuit de Dorpsvisie zijn we aan het werk met behulp van werkgroepen. Dit functioneert erg goed, 
dus hier zijn we in 2020 mee doorgegaan.  
 
Helaas zijn er door alle maatregelen maar weinig activiteiten doorgegaan. Toch hebben we ons 
achter de schermen met allerlei zaken bezig gehouden. Gelukkig hebben we voor de kinderen nog 
wel een mooie sinterklaasactiviteit kunnen organiseren, en is Geesteren rondom kerst weer 
aangekleed met mooie lampjes tijdens “Geesteren Straalt”  
 
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 2020 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. 
 
De Algemene ledenvergadering zal in 2021 (In verband met COVID-19) er net als vorig jaar anders 
uit zien. het jaarverslag en het financieel jaarverslag zullen beschikbaar staan voor een ieder die het 
wil inzien. Zodat we daarmee de dorpsvisie kunnen evalueren. We hopen toch van harte dat we 
volgend jaar weer een fysieke Ledenvergadering kunnen houden! 

 
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. In het volgende hoofdstuk doen de werkgroepen verslag van hun 
activiteiten in 2020. 
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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  

Geesterens Belang is eind 2017 samen met de gemeente het project Mooi 
Wonen Geesteren gestart. Begin 2018 is daartoe, in samenwerking met 
adviesbureau KAW, een enquête uitgezet onder inwoners van Geesteren 
om hun woonwensen en woonaanbod in beeld te brengen. Ruim 54% van 
de inwoners heeft deze enquête ingevuld. De belangrijkste conclusie uit 
dit onderzoek was dat er een kwalitatieve mismatch is tussen de 
woonwensen en de huidige woningvoorraad in Geesteren. Er is geen passend woningaanbod 
(huur of koop) voor ouderen en starters. Nieuwbouw is voor deze doelgroepen noodzakelijk. 
Zolang de senioren niet doorstromen, komen er geen passende en betaalbare gezinswoningen 
vrij. Jonge gezinnen zijn hierdoor gedwongen om een woning buiten Geesteren te zoeken. Voor 
de leefbaarheid in ons dorp en het voortbestaan van de school en verenigingen is het juist een 
voorwaarde dat gezinnen zich vestigen in Geesteren. 
 
2020 heeft in het teken gestaan van vele gesprekken tussen de gemeente Berkelland, de 
grondeigenaar van de beoogde nieuwbouwlocatie en de inwonersgroep Mooi Wonen Geesteren 
om tot een nieuwbouwplan te komen dat voldoet aan de geïnventariseerde behoeften, wensen 
en eisen. Helaas heeft dit eind 2020 nog niet geresulteerd in een definitieve aanvraag voor een 
bouwplan.   
 

3.1.2 AED  

Op 9 en 17 maart waren dit jaar de herhalingscursussen AED bediening en reanimatie gepland. 

Helaas kon door de snelle opkomst van het Corona virus de tweede avond herhalingscursussen 

niet door gaan. De intentie was deze later in het jaar alsnog te doen laten plaatsvinden maar dit 

is helaas niet gelukt. Alle deelnemers hebben wel mail ontvangen over reanimeren tijdens de 

Corona pandemie. 

In April is de AED en de kast aan de Dorpstraat gekeurd door Medizon , en in Juli de AED aan de 

Dennendijk door Medizon volgens het onderhoudscontract. 

Op 28 Oktober is de buitenkast om de AED aan de Dennendijk ( voetbalveld) vervangen door 

een nieuwe kast. De reden hiervoor was dat de oude kast niet meer afgesloten kon worden. De 

nieuwe kast is net als de kast aan de Dorpstraat voorzien van een koel- en verwarmingselement. 

Dit alles in overleg met het bestuur van GSV '63. 

In het najaar is in goed overleg met het bestuur van het Dorpshuis afgesproken dat Geesterens 

Belang het onderhoud van de AED aan de Zonnekamp over gaat nemen. In 2021 zal dit verder 

opgepakt en uitgewerkt worden. 
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3.2. Dorpssamenwerking 
Er waren plannen om de dorpssamenwerking in 2020 verder uit te breiden. Helaas is dit door de 
maatregelen rondom Covid-19 niet gelukt. 
 

3.3. Internet en website 
Begin 2020 is de nieuwe website van Geesterens Belang en dorpshuis de Zunnekamp 
gelanceerd. In de nieuwe website is een reserveringssysteem voor het dorpshuis voorzien. 
Hiermee is het mogelijk om ruimtes te reserveren in het dorpshuis. 
De dorpsagenda heeft wederom een prominente plek gekregen op de homepage. Hierbij wordt 
nog gebruik gemaakt van de Achterhoekagenda.nl De geplaatste agenda items zijn hierdoor ook 
op Achterhoekagenda.nl en in Achterhoeknieuws te zien.  
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3.4. Levend Landschap Geesteren  
Dit is het laatste jaar dat we geholpen worden door de begeleider Erik van Eek van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland.  
In 2018 zijn we begonnen met het bedenken van projecten die in Geesteren wenselijk zouden 
zijn betreffende het landschap binnen en rondom Geesteren.  
Er is gestart met 15 projecten.  Niet alle projecten waren even succesvol. Enkele projecten zijn 
inmiddels gerealiseerd maar er zijn ook nog lopende of jaarlijks terugkerende projecten. 
Het is de bedoeling dat de projecten die nog niet zijn afgerond, of langlopend zijn, in een 
jaarlijks terugkerend overleg te bespreken en zo elkaar op de hoogte te houden van alle laatste 
ontwikkelingen. Op deze manier wordt het project levend landschap nog levend gehouden. Jaap 
de Boer zal hiervoor dan ook nog de hoofdtrekker blijven. 
 
Lang Lopende projecten, of jaarlijks terugkerende projecten 
• Infoborden streekgeschiedenis/ boerderijnamen/ historische panden. 
• Inzaaien wilde bloemenmengsel. 
• Groen opnemen in ontwerp Slimste Weg. 
• Terugdringen Japanse Duizendknoop. 
• Streekeigen landhekken. 
• Wandelen rondom Geesteren. 
• Wandelen langs verbrede ondernemers. 
• Realisatie Plan Sprakelberg (Vrijheidsbos Geesteren) 
 
Gerealiseerde projecten 
• Alternatieve bestrijding processierups. (Kulsdom nestkasjes) 
• Organiseren cursus landschap en landschapsonderhoud. 
• Geesteren in het groen, aanplanten streekeigen bomen en struiken. 
• Bomen verwijderen Altena’s dijk, aanleg betonplaten behoud bomen. 
• Schoolproject zwerfvuil, onderdeel van Helemaal Groen. (schoolproject de Keikamp) 
• Voedselbos ( Leeflang, Kulsdom) 
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3.5. Veiligheid 
In de werkgroep veiligheid hebben we ons in 2020 met een aantal zaken beziggehouden. Welke 

hieronder nader toegelicht zijn. 

3.5.1.  WhatsApp Buurt Preventie (WABP) 

In 2020 hebben we de WhatsApp Buurt Preventie opnieuw ingericht (WABP). Bij de opstart van 

dit project hebben we een inschatting gemaakt, en besloten om met 3 groepen te starten. 

Helaas zijn we gaandeweg tot de conclusie gekomen dat dit met het oog op het onderhoud geen 

handige keuze was. We zijn in 2020  terug gegaan van 3 naar 2 groepen, tevens is de 

beheerdersgroep ie erboven hing komen te vervallen. Dit zorgt er voor dat een 4-tal vrijwilligers 

in beide groepen zijn ingedeeld, en zij zullen er voor zorgen dat eventueel gestuurde berichten 

ook in de andere groep gedeeld worden. dit zorgt er voor dat de kans dat een bericht niet of 

niet snel genoeg doorgestuurd wordt vele malen kleiner wordt.  

Verder is er gelukkig in 2020 niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van de WABP 

Het is nog steeds mogelijk je aan te melden, kijk hiervoor op onze website: 

www.geesterengld.nl. 

3.5.2.  Verkeersveiligheid 

In 2020 hebben we ons hard gemaakt tegenover de gemeente om aandacht te hebben voor het 

uitrit (Borculose kant) van het Rotmansdiekske. Deze wordt door de inwoners van Geesteren als 

onveilig ervaren, dit in verband met het zicht op de oude Diepenheimseweg, en de snelheid 

waarmee soms op de oude Diepenheimseweg gereden wordt. In 2019 heeft de provincie 

aangegeven dat er tussen het Rotmansdiekske en het viaduct ook nog een afrit komt voor 

agrarisch verkeer dat over de Nettelhorsterweg gaat. Het is de bedoeling dat dit verkeer richting 

Lochem voor het viaduct van de Nettelhorsterweg af gaat, en vervolgens de parallel weg zal 

gebruiken. Waarna ze bij de rotonde bij de melktap weer kunnen invoegen op de 

Nettelhorsterweg. Omdat dit op de oude Diepenheimseweg voor nóg een gevaarlijke situatie 

leidt bovenop de huidige situatie, hebben we hierover contact gehad met de gemeente om hier 

goed over na te denken of dit nodig is en hoe dit veilig in te passen is.  

Hierbij proberen wij ook aandacht te schenken aan een mogelijk veilige fietsverbinding tussen 

Geesteren en Borculo, inmiddels hebben de belangenverenigingen in Noordijk en Gelselaar 

aangegeven dat zij deze fietsverbinding ook veel gebruiken en hier graag in mee willen denken. 

Hierover zullen we in 2021 contact zoeken met Noordijk en Gelselaar, om samen op te kunnen 

trekken, en ons hard te maken voor een veilige fietsverbinding tussen Geesteren en Borculo. 

  

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 

 

9 van 15 

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 2020 is de bouw van deze mast 

uitgesteld vanwege andere prioriteiten. Gelukkig hebben we na 

veelvuldig contact met de gemeente de bouw van de mast toch 

weer op de prioriteitenlijst van KPN kunnen krijgen. 

Op het moment van schrijven staat er eindelijk een 

Antennemast in de Sprakelberg. We gaan er vanuit dat hiermee 

de problemen met betrekking tot de mobiele bereikbaarheid tot 

het verleden zullen behoren!  

 

 

3.6. Paasvuur 
Nadat in 2019 het paasvuur op het laatste moment werd afgelast vanwege de droogte had het 

bestuur het plan opgevat om bij aanhoudende droogte in het voorjaar slechts 1 zaterdag in te 

plannen als aanleverdag snoeihout. Echter werd in maart een lockdown aangekondigd door de 

regering. Hierdoor werd het onmogelijk om een paasvuur te kunnen en mogen organiseren op 

12 April , eerste paasdag. 

Helaas voor Geesteren voor het tweede jaar op rij geen paasvuur.  
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3.7. Sinterklaas Drive through, 21 november 2020 
Dit jaar is het toch gelukt om iets voor de kinderen te organiseren, door Corona konden heel 

veel evenementen niet doorgaan, maar wij als werkgroep Sinterklaasintocht Geesteren wilden 

toch proberen om wel iets voor de kinderen uit Geesteren te organiseren. 

Voor het organiseren van een Sinterklaas drive through, kregen we gelukkig goedkeur van de 

gemeente. Alle kinderen uit Geesteren hebben wij uitgenodigd via een brief die school heeft 

verstuurd en een uitnodiging via alle buurthoofden die dit aan alle gezinnen digitaal kon 

verspreiden. 

Deelname aan drive through was alleen maar mogelijk met auto.  Bij het dorpshuis kon iedereen 

starten en kregen ze een korte uitleg. 

Langs de route was alles mooi versierd met cadeautjes en strooizakken, de kinderen konden ook 

allerlei plaatjes zoeken waarmee ze een rebus konden maken, door al deze attributen werd de 

route naar sinterklaas bepaald.  

Uiteindelijk kwamen we bij de parkeerplaats van de `Schephuve` en daar was Sinterklaas met 4 

pieten. De pieten deelden zakjes met pepernoten en snoepgoed uit, en de kinderen kregen alle 

aandacht van de Pieten en van Sinterklaas die in een trailer alles goed kon bekijken en alle tijd 

had voor iedereen. 

 

Het was een groot succes, we hebben heel veel ouders met kinderen bereikt, en Sinterklaas en 

de Pieten vonden het weer fantastisch om in Geesteren te zijn. 
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3.8. Geesteren Straalt  
Ook de activiteit Geesteren Straalt werd dit jaar beheerst 

door de maatregelen van COVID. Geen grote bijeenkomst 

samen met inwoners voor het maken en het opzetten van de 

licht-items, maar alleen met bestuursleden in de buitenlucht 

op gepaste afstand een paar items plaatsen. De tekst “Blijf 

gezond – 2021” straalde op het weiland van Arentsen en ook 

werd dit jaar in samenwerking met de Schutterij de grote eik 

weer omgetoverd tot een sprookjesachtige kerst-eik. Het 

hele tafereel was te aanschouwen van 12 december 2020 tot 

en met 8 januari 2021.  

 

 

3.9. Oerdorp 
De plannen van het OERdorp waren duidelijk, ze wilden graag een kunstwerk plaatsen op het 
kerkplein, ook wilden ze de catering gaan verzorgen op het oranjefeest. Helaas hebben deze 
plannen in verband met het Corona-virus geen vervolg gekregen. 
 

3.10. Vrijheidsbos Geesteren 
Willem Reurslag vraagt aan Geesterens Belang of er een mogelijkheid is 
om een monument voor de oorlogsslachtoffers van Geesteren te 
verkrijgen. Jolanda Luimes is op dat moment al bezig op eigen initiatief 
met het samenstellen van het verhaal over de Geesterense Joodse 
familie Meijers. Hierna gaat ze samen met Willem Reurslag ook de 
gebeurtenissen van de andere oorlogsslachtoffers van Geesteren 
opschrijven. Daarna wordt met een aantal geïnteresseerden de 
voorbereidingen getroffen voor een plan met betrekking tot het 
monument en wordt in juni de stichting opgericht. Het doel is om ter 
ere van 75 jaar vrijheid in Nederland een herdenkingsbos te creëren in 
Geesteren. Deze krijgt de naam Vrijheidsbos Geesteren. Het bos 
verbindt een viertal functies aan elkaar: een herdenkings-, een 
educatie-, een recreatie- en een natuurfunctie. 
 
Herdenking 
Als start worden elf bijzondere bomen gepoot ter herinnering aan de elf 
Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren, waaronder zes Joodse mede 
burgers van Geesteren. Hierna krijgt het Vrijheidsbos ook een individuele 
herdenkingsfunctie, doordat men er een eigen gedenkboom kan planten. Ook is 
er de mogelijkheid tot uitstrooien van as bij of onder de eigen boom. 
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Bernard, Eva, Manuel, Sofia, Philip Levie en Henri Meijers, Antonia 
Tichelman-Geerdink, Co van den Brink, Gerrit Hiddink, Jaap Rijsdijk en 
Jantje Esselink zijn de elf Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren. 
Hetgeen hen is overkomen is opgeschreven in een herinneringsboek. Zij 
krijgen symbolisch, 75 jaar na de bevrijding, een levend monument in de vorm 
van een boom in Geesteren. 
 
Educatie 
Er komt een educatieproject over de elf oorlogsslachtoffers van Geesteren, 
waarmee we lokale geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog creëren. De 
basis hiervoor is het boek dat gemaakt is met de verhalen en herinneringen 
over de elf slachtoffers. Daarnaast komt er ook educatie over het thema 
Vrijheid & Democratie en over Natuur. Educatielessen vinden plaats op de 
lokale basisschool, maar ook in het Vrijheidsbos zelf. Ouderen uit het dorp 
helpen mee met de educatie. Ook is er een samenwerking met de Synagoge in 
Borculo 
 
Recreatie 
Het Vrijheidsbos komt dicht bij het dorp en heeft een (wandel-)recreatie 
waarde. Het bos verhoogt de recreatie- en de natuurwaarde doordat het een 
aansluiting verkrijgt met het bestaande bos De Sprakelberg. Dit is een 
langgekoesterde wens van de Geesterense bevolking.  Ook vind er aansluiting 
bij het bestaande bosperceel van Staatsbosbeheer. Naast het perceel waar 
gestart wordt ligt het kerkepad en wandel- en fietsroutes. Op dit perceel 
vindt men informatie over de oorlogsslachtoffers en het project van het 
Vrijheidsbos. 
 
Natuur 
Door het Vrijheidsbos wordt er meer natuur gecreëerd. Er komen meer bomen in 
de gemeente Berkelland hetgeen het leefklimaat bevordert. Er komt een 
inrichtingsplan zodat de boomsoorten met het onderhoud een goede kans hebben 
om te groeien. De percelen sluiten bij elkaar aan, zodat er een groot 
natuurgebied ontstaat voor flora en fauna. De inrichting behelst bomen, maar 
ook langs de randen van de percelen struwelen met zaad- en noot gevende 
vruchten. 
 
Het bestuur bestaat uit Arie Hulshof, Camilla Benedict, Gerbert Kleine, Gerard Heinemans, 
Siebren Kleine, Harrie Knol en Jolanda Luimes. Bertus Hesselink is adviseur. De nieuwe stichting 
staat los van Geesterens Belang.  
 
De voorbereidingen met betrekking tot grond, financiering en plan lopen heel 
2020 door. Helaas wordt alles door COVID-19 vertraagd en later zelfs stil te 
liggen. In het najaar van 2020 kunnen de elf monumentbomen nog niet 
worden geplant. Wel wordt besloten in december 2020 het boek "Eerbetoon 
aan de oorlogsslachtoffers van Geesteren" als eerste aan de schoolkinderen 
van o.b.s. De Keikamp te overhandigen. Hierna ontvangt elk huisgezin in 
Geesteren ook dit boek. 
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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. Ook nu de vergaderingen veelal digitaal 
plaatsvonden. 

 

4.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Op 14-01-2020 heeft het jaarlijkse overleg tussen de kleine kernen in Berkelland plaatsgevonden 
georganiseerd door de belangenvereniging uit Noordijk.   
 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende thema’s aan de orde: 

 Wonen in de kleine kernen 

 Wonen in het buitengebied 

 OZB/leges verenigingen in de kleine kernen 

 Duurzame energie 
 

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. Website Geesteren GLD 
Actief wordt de website www.geesterengld.nl bijgehouden. In 2020 had de website in totaal 
6.063 bezoekers wat ongeveer 23,17% minder is dan in 2019.  
Dit is te verklaren door het feit dat we in 2020 minder nieuws hebben gepubliceerd en dat er 
door de Covid pandemie geen activiteiten konden worden gehouden. 
 

5.2. Social Media 
 

Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld   
Begin 2020 had de pagina 549 vind-ik-leuks, eind 2020 
waren dit er 597. In totaal zijn er ongeveer 146 berichten 
geplaatst in 2020. Het bericht over de Sinterklaas Drive 
through op 21 november had de meeste bereik, 5485 
personen hebben dit bericht gezien.  
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5.3. 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. 
 

5.4. 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. In 2020 
zijn er 8 nieuwsbrieven verstuurd naar onze leden. Dit is beduidend minder dan het gemiddelde 
verstuurde nieuwsbrieven in de afgelopen jaren.  
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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 2020 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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