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1. Opening 

Thom Oltvoort introduceert zichzelf en geeft aan dat hij het voorzitterschap van Geesterens Belang 
op zich genomen heeft. Voorzitter heet iedereen welkom en licht de agenda kort toe. 
 
2017 was het jaar van Zomer in Gelderland. Dit was een erg mooie dag en Geesteren heeft terecht de 
prijs “Mooiste dorp van Gelderland” gewonnen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen ALV mei 2017  

De notulen van de ALV in 2017 worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2017  

De werkgroepen onder Geesterens Belang worden kort besproken: 
 
AED en Zorg en Wonen 

 AED cursussen gegeven begin 2017 

 Enquête van het woonproject is uitgezet. Logo van het project wordt kort uitgelegd 

 Uitslag van enquête wordt kort toegelicht. 

 Project Levend Landschap i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is gestart met 2 
succesvolle bijeenkomsten. Vervolg in mei 2018. 
 

Dorpssamenwerking 

 In feb. 2018 is een bijeenkomst gehouden met alle verenigingen uit Geesteren. Deze 
bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd.  

 De gezamenlijke dorpsagenda is een van de speerpunten  van dit overleg. Het gebruik van de 
agenda is dan ook besproken. 
 

Internet 

 Glasvezel wordt aangelegd in buitengebied. Schop is in 2017 daadwerkelijk de grond in 
gegaan en het netwerk is grotendeels aangelegd in Geesteren. Verwachting is dat in het 
voorjaar van 2018 alle adressen aangesloten zijn. 
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Jongeren 

 De werkgroep is actief betrokken geweest bij de woonenquête om woonwensen van 
jongeren in kaart te brengen en deze jongeren te benaderen. 

 
Veiligheid 

 185 deelnemers aan WABP app die opgezet is in 2017. Zie website 

 Er zijn borden geplaatst in de kom en er zijn stickers voor mensen in het buitengebied om de 
WABP onder de aandacht te brengen. 

 Weginrichting en herinrichting van Geesteren is met gemeente besproken en hierover zijn 
afspraken gemaakt 

 Rotmansdiekske uitgang aan de Oude Diepenheimseweg wordt verlegd naar de 
parallelweg/Pasmansweg.  
 

Paasvuur 

 Mooi paasvuur gebouwd in 2017 en een goede opkomst bij het ontsteken hiervan. 
 

Sinterklaas 

 Nieuwe pakken zijn aangeschaft voor Sint en zijn Pieten. 
 

Kerstmarkt 

 Mooie samenwerking van verenigingen in Geesteren. 

 Winterse sfeer buiten en in de kerk gezelligheid met muziek van Amicitia. 
 

Klompenpad 

 Dit pad is op 18 maart 2017 geopend en heet het Boereneschpad.  

 Werkgroep is overgegaan in een controle en onderhoudsgroep. 
 
Communicatie 
Via website en facebook wordt gecommuniceerd met inwoners en belangstellenden. Website goed 
bezocht. Facebook goed bekeken en heeft 482 volgers. De berichten rondom Zomer in Gelderland 
zijn de meest bekeken berichten het afgelopen jaar.  
In 2017 zijn er 14 nieuwsbrieven verstuurd. Hiermee houden we de leden op de hoogte van 
activiteiten van Geesterens Belang. 
 
Gemeente Berkelland 
Klok van de kerk loopt niet/niet op tijd. Er is 2017 een nieuwe klok geïnstalleerd welke momenteel 
wel op tijd loopt. 
 
Herinrichting van Geesteren is besproken met gemeente. Hier probeert Geesterens Belang de 
belangen van alle inwoners te behartigen.  
Er zijn laadpalen aangevraagd via de gemeente. Gemeente gaat navragen hoe het met de aanvraag 
staat en koppelt dit terug naar Geesterens Belang.  
 
Zendmast van KPN is aangevraagd bij de tennisbaan. Geesterens Belang heeft geen partij gekozen in 
de discussie rondom deze zendmast. Inwoners hebben het initiatief genomen om, ondersteund met 
verzamelde handtekeningen, een bezwaar in te dienen.  
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Kleine kernen samenwerking 
Er is een jaarlijks overleg met alle kleine kernen in Berkelland. 
In 2018 is er gezamenlijk een politiek debat georganiseerd. Samen kunnen we door onze krachten te 
bundelen meer gedaan krijgen op gemeentelijk beleid. Lijsttrekkers hebben hun standpunten tijdens 
dit debat kunnen verdedigen. De uitkomsten zijn op papier gezet en dit is teruggekoppeld aan de 
politieke partijen. Eind van 2018 zal er een politiek café georganiseerd worden om te polsen hoe het 
staat met de gedane beloftes. 

5. Financiën 2017 

Meevaller door bijdrage van team Zomer in Gelderland. 
Voor de AED is geld gereserveerd om deze bij defect direct te kunnen vervangen. Voor AED 
cursussen is subsidie ontvangen.  
Het resultaat over 2017 is goed te noemen.  
Doel is om 1,5x de jaarbegroting aan buffer te hebben als vereniging. 
 
Kascommissie heeft de financiën gecontroleerd. John Koeleman en Peter Post 
Kascommissie voor 2018: Guus Böke en Arie Hulshof 
 
Begroting voor 2018 is nagenoeg gelijk aan 2017. Subsidies etc. zijn niet meegenomen in de 
begroting. 
 
Conclusie is dat we een gezonde vereniging zijn.  
We willen het geld niet oppotten en roepen mensen oproepen om met goede ideeën te komen waar 
Geesterens Belang een bijdrage kan leveren bij het opstarten hiervan. 
Dorpsinitiatieven zoals Nijntje gym en Zomer in Gelderland zijn voorbeelden van mooie geslaagde 
activiteiten. Dit soort initiatieven van inwoners/buurten/verenigingen etc. zijn welkom. Geesterens 
Belang wil deze initiatieven in de opstart ondersteunen. Molen verlichten is een mogelijk idee.  

6. Bestuur 

Helaas is René Klein Willink niet aanwezig. Hij neemt afscheid na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest. 
Hij is erg actief betrokken geweest bij het organiseren van het Paasvuur en de organisatie van de 
kerstmarkt. 
 
Er wordt actief gezocht naar nieuwe bestuursleden om het bestuur aan te vullen. 

7. Rondvraag 

 AED: zit er een code op de kast?  
Ja er zit een code op de kast van de AED bij café Baan, en de code wordt altijd meegezonden 
met een oproep. De kast bij het Dorpshuis is zonder code. 

 Is het een idee om de infoborden zoals op de vijfsprong weg te halen en te vervangen door 
digitale borden op strategische plekken te plaatsen?  
Oerdorp reageert: Oerdorp heeft al gekeken naar deze infoborden. Dit loopt nog bij Oerdorp. 
Er komen meerdere infoborden bij onder andere de molen. 
Oerdorp heeft een niet commerciële doelstelling om Geesteren mooier te maken en zoekt 
daarvoor de samenwerking met een kunstenaar.  
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 Doet Geesterens Belang nog aan actieve informatievoorziening over het wachtruimte voor 
vliegtuigen van vliegveld Lelystad.  
Geesterens Belang zet dit op de agenda van de volgende bestuursvergadering 

 “Kinderopvang gaat stoppen?”  
Inge Rensink reageert als bestuurslid van het dorpshuis hierop. Er is een werkgroep opgezet 
en initiatief genomen om met partijen in gesprek te gaan (school, Geesterens Belang, 
Dorpshuis, SKE, oudercommissie). Er zijn gesprekken gaande en er wordt actief gezocht naar 
opvolging van SKE. 

8. Sluiting 

Na een drankje vertelt Frank Jonk van scouting Borculo wat over de scouting en haar activiteiten. Er 
is gelegenheid om de gebouwen op het terrein te bezichtigen. 
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