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JAARVERSLAG 2017 VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG

ALGEMEEN
In het jaarverslag worden de belangrijkste punten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar
aangestipt.
BESTUURSSAMENSTELLING
Tot de algemene ledenvergadering van 10 april 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ilona Ozinga
secretaris
aftredend en niet herkiesbaar
Mart van Tol
penningmeester
aftredend en herkiesbaar
Bernard van Eijbergen
bestuurslid
De functie van voorzitter was sinds 2 april 2015 vacant
Het nieuwe bestuur is sinds de ALV 10 april 2017 als volgt samengesteld:
Mart van Tol
voorzitter
Bernard van Eijbergen
penningmeester
De functie van secretaris is sinds 10 april 2017 vacant. Tot en met de najaarsvergadering was
Ilona Ozinga waarnemend secretaris. Zij is sinds 31 okt 2017 opgevolgd door Egbert Timmer.
Zijn benoeming tot secretaris zal worden voorgelegd aan de voorjaarsvergadering 2018.
Het archief van Soerens Belang, bestaande uit een tiental verhuisdozen, is halverwege 2017
verplaatst naar de bedrijfsgebouwen van Van Eijbergen B.V. aan de Harderwijkerweg 7 in LaagSoeren.
BESTUURSACTIVITEITEN
Het bestuur vergaderde in 2017 tien keer.
De ledenvergaderingen zijn in april en november 2017 gehouden.
Het bestuur heeft over verschillende onderwerpen overleg gepleegd met de gemeente. Tevens is
meegedacht in de voorbereidingsfase van de concept omgevingsvisie en deelgenomen aan de
Gebiedsconferentie Buitengebied georganiseerd door de gemeente.
Met de gemeente, Vivare, Veluwonen en de politiek is meermaals overleg geweest over het
ontbreken van betaalbare seniorenwoningen in Laag-Soeren en in het algemeen over de
gevolgen van de vergrijzing voor de leefbaarheid van Laag-Soeren.
Door het bestuur is een reactie geplaatst op de consultatiesite over de aansluitroutes van
Lelystad Airport.
Formeel en informeel heeft het bestuur contact onderhouden met commissies, werkgroepen en
vrijwilligers.
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR: in de najaarsvergadering is Bernard van Eijbergen gekozen als
vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren en in zijn klasse genomineerd bij de verkiezing van de
vrijwilliger van de gemeente Rheden.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN DIE ONDER DE NAAM VAN DE VERENIGING HANDELEN
De Huisvestingscommissie, de Verkeerscommissie en het Soerens Archief hebben in de
najaarsvergadering verslag uitgebracht van hun activiteiten.
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De Paasvuurcommissie heeft ook dit jaar weer gezorgd voor een prachtig paasvuur en het
Eetgebeuren heeft haar goedbezochte maandelijkse activiteit voortgezet.
Namens Soerens Belang heeft Edwin Gerritsen wederom tijdens de 4 mei viering een krans
gelegd bij het oorlogsmonument in Rheden.
NIEUWE INITIATIEVEN VAN SOERENAREN
- COLLECTIEVE INKOOP ZONNEPANELEN
Krien Gruijt is gestopt met het onderzoeken van de mogelijkheid van collectieve inkoop van
zonnepanelen omdat hij geen andere Soerenaren vond die mee wilden denken en het project
hem te veel tijd kostte.
- KENNISMAKING MET DE NIEUWE BEWONERS HOF VAN SOEREN
Sjouck Bakker heeft een bijeenkomst georganiseerd om de bewoners van Hof van Soeren
kennis te laten maken met de Soerenaren en om Soerense activiteiten onder hun aandacht te
brengen.
VRIJWILLERSACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR SOERENAREN
-

DECEMBERACTIVITEITEN: voor de geslaagde Decemberactiviteiten is voor het
omhalen en plaatsen van een dennenboom uit Le Paradou wederom gebruik gemaakt
van het materiaal en de inzet van de firma Van Eijbergen.

-

GYMNASTIEK, YOGA, VOLLEYBAL EN TAFELTENNIS: deze sportieve activiteiten
worden nog steeds goed bezocht.

-

MUZIEKCONCERTEN: Sempre Crescendo heeft ook dit jaar een aantal uitvoeringen
verzorgd en bij tal van activiteiten in het dorp gezorgd voor de muzikale omlijsting.

-

ORANJEFEEST: ook in 2017 was het Oranjefeest een geslaagd evenement met als
opvallend element een aantal versierde wagens van Soerense groepen.

-

SACS: SACS heeft ook dit jaar een aantal interessante culturele uitstapjes georganiseerd.

-

S.C.S.: door het dalend aantal leden trainen leden nog alleen wekelijks en kan er geen
elftal meer deelnemen aan wedstrijden van de K.N.V.B.

-

SEMPRE CRESCENDO: naast een aantal concerten treden de leden ook op bij allerlei
activiteiten in het dorp (o.a. Oranjefeest, Decemberactiviteiten, Paasvuur).

-

DE SOOS: Soerenaren komen elke dinsdagmiddag voor gezellige activiteiten bijeen in ’t
Sprengenhus onder de bezielende begeleiding van Mini Janssen

-

SPRENGENPODIUM: na bijna 8 acht jaar heeft de commissie van het Sprengenpodium
haar laatste expositie gehouden en een lijst onthuld voor een interactieve expositie.

-

HET VROUWENCAFÉ: alle vrouwen uit het dorp komen elke maandagmiddag bijeen in
de Harmonie voor een informeel samenzijn.

-

ACTIVITEITENCOMMISSIE: deze commissie organiseert maandelijks leuke activiteiten
voor de kinderen uit Laag-Soeren.

-

’t WINKELTJE: als gevolg van het te geringe omzet en door bevoorradingsproblemen
hebben de 10 vrijwilligers na 3 jaar moeten besluiten ’t Winkeltje te sluiten.
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-

COMPUTERCURSUS: deze door Ton Eikelboom met enkele andere vrijwilligers
gedurende enkele jaren georganiseerde cursus wordt niet meer gegeven wegens gebrek
aan belangstelling. Voor zover beschikbaar worden de overblijvende financiële
middelen in 2018 overgeheveld naar de stichting ’t Sprengenhus.
TOT SLOT
HOF VAN SOEREN: alle 20 woningen van de eerste fase worden inmiddels bewoond en
de verwachting is dat de 19 woningen van de tweede fase in het eerste kwartaal van
2018 zullen worden opgeleverd.
De verkoop van de 19 woningen van de derde fase is in december gestart.
’T SCHADDENVELD: in december zijn de ouders van de leerlingen van ’t Schaddeveld
op de hoogte gebracht dat na jarenlange dappere pogingen van ouders en
medezeggenschapsraad om de basisschool ’t Schaddeveld voor Laag-Soeren te
behouden, de Scholengroep Veluwezoom waar ’t Schaddenveld onder valt heeft
besloten dat de school per 1 augustus 2018 definitief haar deuren zal sluiten omdat het
aantal leerlingen te laag is.
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