VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 4 APRIL 2016
GEHOUDEN IN ’T SPRENGENHUS IN LAAG-SOEREN
Aanwezige leden volgens de presentielijst: 30
1. Opening
Marijke Hoeven heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2 april 2015
Geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt goedgekeurd
3. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag, dat ook te lezen is op
www.soerensbelang.nl. De kascommissie bestaande uit Lucy van Houwen en Frank van
Naamen heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en verzoekt de vergadering décharge
te verlenen, hetgeen geschiedt. De nieuwe kascommissie bestaat uit Petra Arentsen en Lucy
van Houwen, Krien Guyt is reservelid.
4. Terugblik en stand van zaken
Marijke Hoeven licht onderwerpen toe die in 2015 van belang zijn geweest voor Laag-Soeren:
-

-

Leeftijdsopbouw bevolking Laag-Soeren
Een belangrijk gegeven dat voor tal van zaken in het dorp gevolgen heeft, is de
vergrijzing. De leeftijdsopbouw van de bewoners van Laag-Soeren is als volgt (bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek, november 2015):
0 tot 15 jaar
14,7%
15 tot 25 jaar
11,0
25 tot 45 jaar
20,5%
45 tot 65 jaar
28,8%
65 jaar en ouder 25,0%
Hof van Soeren
Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. Na het broedseizoen beginnen de
bouwwerkzaamheden. De verkoop van de 20 woningen van de eerste fase is vlot
verlopen, voor zover bekend is nu nog 1 woning te koop. De straatnamen zijn inmiddels
ook vastgesteld.
Verkeer
Hans van Zadelhoff geeft een toelichting op de gezamenlijke brief van de
maatschappelijke coalitie aan de provincie waarin alle belanghebbenden
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bebben gepleit voor het upgraden van de N786 en verbetering van de Kanaalroute.
Petra Arentsen vraagt aandacht voor de gevaarlijke Coldenhovenseweg in Eerbeek die
kinderen uit Laag-Soeren moeten oversteken als zij in Eerbeek naar school gaan of willen
deelnemen aan activiteiten in Eerbeek.
-

Oranjefeest
Ook in 2015 was het Oranjefeest een succes met veel wagens, een prachtige kermis en
twee geslaagde feestavonden.

-

Sempre Crescendo
De muziekvereniging vierde het hele jaar door het 125-jarig bestaan met tal van zeer
geslaagde activiteiten.

-

Soerens Archief
Een pluim voor het vele werk. Het Soerens Archief komt handen tekort en zoekt meer
vrijwilligers.

-

S.C.S.
De voetbalclub is een van de slachtoffers van de vergrijzing van het dorp, zij spelen nu
met één team in de competitie. De club is naarstig op zoek naar nieuwe leden.

- Eetgebeuren
De vrijwilligsters bieden, om de zes weken een 3 gangenmenu aan, behalve in de
zomermaanden. De beschikbare zitplaatsen zijn vrijwel altijd bezet.
- Sprengenpodium
Om de twee maanden organiseert het Sprengenpodium een drukbezochte kunstexpositie
in ’t Sprengenhus.
- SACS
Van september tot en met april kan worden deelgenomen aan een culturele uitstapjes op
bereisbare afstand.
- Kerkje
Het Kerkje is voor € 50.000 voorzien van een nieuwe piek. Aan de restauratie is hard
gewerkt door vrijwilligers. Het Kerkje wordt ook gebruikt voor bruiloften, opbaringen,
lezingen en muziekuitvoeringen.
-

Sprengenhus
Het bestuur van ’t Sprengenhus is niet meer verantwoordelijk voor de huurcontracten.
Dit is overgenomen door Sprengenland. Henk Sinnema is de nieuwe penningmeester van
‘t Sprengenhus.
Het Schaddeveld
De school telde in 2015 26 kinderen en heeft nu 2 lokalen in gebruik in ’t Sprengenhus.
De oudersl zijn zeer actief en betrokken. Het is een zg. Tom-school. De school wil zich
onderscheiden door iets bijzonders te bieden om ook kinderen uit Dieren en Eerbeek aan
te trekken. Het Schaddeveld mag nog 4 jaar lang doorgaan met een leerlingenaantal
onder de wettelijke norm.

-
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-

Harmonie
Een belangrijke ontmoetingsplek voor Laag-Soeren, o.a. voor het Vrouwencafé.

-

Winkeltje
Het blijft sprokkelen om klanten te trekken. Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld
om meer klandizie te werven.

-

Structuurvisie
Onder leiding van wethouder Nicole Olland en beleidsmedewerker Maarten van der
Leeden van de gemeente Rheden zijn de Soerenaren op verschillende momenten in de
gelegenheid gesteld aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het
dorp.

-

Dodenherdenking 4 mei
Een vertegenwoordiging van Soerens Belang zal ook dit jaar een krans leggen in Rheden.

5. Nieuwe werkwijze Soerens Belang
Belangrijkste vraag: hoe houden we Laag-Soeren aantrekkelijk? In verschillende
bijeenkomsten met commissies, werkgroepen en in de algemene en bijzondere
ledenvergadering van Soerens Belang in het najaar van 2015, is besloten dat het initiatief
wordt neergelegd bij de inwoners van Laag-Soerens. De daarvoor benodigde
statutenwijziging, aangevuld met een huishoudelijk reglement, zijn voorbereid door een
werkgroep bestaande uit Kees Bakker, Hans van Zadelhoff en Hans de Beurs. De nieuwe
statuten en het huishoudelijk reglement worden bij handopsteken aangenomen.
6. Bestuur
Marijke Hoeven en Machiel Wetselaar, aftredend en niet herkiesbaar, worden bedankt voor
hun inzet. Mart van Tol, aftredend en herkiesbaar, wordt schriftelijk herkozen als
penningmeester met 28 stemmen voor en 2 blanco stemmen. Kandidaat-bestuurslid Bernard
van Eijbergen wordt na een schriftelijke stemming met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
gekozen tot nieuw bestuurslid.
7. Rondvraag
Geen vragen.
De vergadering wordt door Marijke Hoeven gesloten onder dankzegging voor ieders inzet.
Laag-Soeren, 19 maart 2017

Notulist: Ilona Ozinga, secretaris van Soerens Belang

