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: Algemene leden- en dorpsvergadering
: Dorpshuus Hoeflo
: 31 mei 2018
: Bestuur en 14 belangstellenden

1. Opening en welkom algemene ledenvergadering
De voorzitter Bertus Karssenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met
name de heer Appie Baas die namens de gemeente Lochem aanwezig is.
2. Notulen jaarvergadering 2017
De notulen van 2017 worden goedgekeurd en ondertekend.
3. Jaarverslag 2017
Opgemerkt wordt dat er stagnatie optreedt in de verdere verkoop kavels Heideveld. Appie Baas gaat
actie ondernemen. Het bestuur heeft binnenkort een gesprek met de heer Van der Wee (gem.
Lochem) waarbij hetzelfde onderwerp aan de orde komt.
Glasvezel: 50% is gehaald. Het is nog niet bekend wanneer de aanleg van start gaat, waarschijnlijk na
de bouwvakvakantie 2018. In 2019 moet het gehele project in de gemeente Lochem afgerond zijn.
4. Verslag van de penningmeester
Jan Los neemt het verslag door. Hij geeft aan dat de vereniging er gezond voor staat. Er is voldoende
eigen vermogen en er zijn voldoende voorzieningen getroffen.
De heer G. Dashorst vraagt naar de verzekering voor vrijwilligers. De gemeente verzekert de
vrijwilligers in de gemeente. Bij navraag bleek echter dat de gemeente niet alle situaties afdekt.
Daarom heeft Plaatselijk Belang zelf ook een verzekering afgesloten. Kosten ca. € 200 per jaar.
5. Terugkoppeling door kascommissie/decharge
De kascommissie bestond uit de heer G. Mombarg en mevrouw C. Peetoom. Deze commissie
rapporteert dat zij geen bijzonderheden heeft gevonden en adviseert de penningmeester en
daarmee het bestuur te dechargeren. De vergadering is het hiermee eens.
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Voor 2018 zal de kascommissie bestaan uit mevrouw C. Peetoom en de heer J. Smale.
7. Bestuur
Afscheid wordt genomen van Monique Brokken en Tonnie Verwoerd als bestuurslid. Wij zijn hen veel
dank verschuldigd voor hun inbreng en inzet.
Het is moeilijk bestuursleden te vinden. Veel mensen worden afgeschrikt door een bestuursperiode
van 4 jaar en de verantwoordelijkheid. Misschien ligt de oplossing in meer projectmatig werken
(aansluitend op interesse), onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur en regelmatige
terugkoppeling. De vergadering vindt dit een goede oplossing en het bestuur krijgt mandaat.
Kandidaat-bestuurslid is de heer Wim Langeler. Hij is sedert 40 jaar woonachtig in Harfsen. De leden
zijn akkoord met zijn benoeming.
8. Contributie
Blijft ongewijzigd minimaal € 12 per jaar.

9. Mededelingen/Rondvraag
- Informatie wordt gegeven over de “vliegroute Lelystad”;
- Buitenlust: Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Situatie is complex. Bij de
betrokkenen is wel de wens een oplossing te vinden.
- WhatsApp: Het dorp is verdeeld in acht wijken. Daarvan zijn er zeven operationeel, één is nog aan
het inventariseren. Hopelijk is één en ander rond mei/juni afgerond. Het moet wel duidelijk zijn, dat
de WhatsApp alleen gebruikt moet worden voor belangrijke meldingen en 112.
- Flowerbaskets: De Ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang hebben samen gezorgd voor
financiering van deze bloemenpracht, die hopelijk de hele zomer ons dorp zal verfraaien.
- Er is een groep “vrijwillige schoffelaars” samengesteld. De bedoeling is, dat zijn één maal per vier
weken het dorpshart onkruidvrij maken.
- Verkeersveiligheid: Vooral de situatie op de Lochemseweg roept veel vragen op. Er is regelmatig
overleg met onze contactwethouder, de heer De Haan. De weg staat bij de Provincie Gelderland in
de planning voor groot onderhoud. Men vindt handhaving door de politie van groot belang.
Bestuur onderstreept de aandacht voor de N339.
Tot zover de algemene ledenvergadering, afgesloten door de voorzitter.

Opening dorpsvergadering
Na de pauze geven twee medewerkers van DKK Gelderland een lezing over de privacywetgeving
(AVG) en het gebruik van persoonsgegevens. Er volgt een geanimeerde discussie.
De voorzitter dankt de sprekers voor hun lezing en de aanwezigen voor hun betrokkenheid.

Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.
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