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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 10 APRIL 2017
GEHOUDEN IN ’T SPRENGENHUS IN LAAG-SOEREN
Aanwezigen volgens de presentielijst: 27
Afmelding: de heer en mevrouw Gerritsen

1. Opening
Mart van Tol heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Mart herdenkt Thea van den Brink die in maart 2017 is overleden en Hans Buter die in april
2016 overleed. Beiden waren markante Soerenaren die gedurende vele jaren op hun eigen
wijze in verschillende hoedanigheden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de
leefbaarheid van Laag-Soeren.
2. Benoemen voorzitter van de vergadering
Niemand maakt bezwaar tegen het benoemen van Mart van Tol als voorzitter van deze
vergadering.
3. Bestuurlijke mededelingen
- Seniorenwoningen: de eigenaar van een stuk grond met een vergunning voor het
bouwen van 1 woning aan de Eerbeekseweg heeft onderzocht of het mogelijk zou zijn
meerdere seniorenwoningen op deze plek te bouwen. Deze optie heeft hij samen met
Soerens Belang aangekaart bij de gemeente en Vivare. Vivare gaf aan geen belangstelling
te hebben voor de bouw van woningen in Laag-Soeren en de gemeente bleek zich zonder
meer aan te sluiten bij dit door Vivare bepaald beleid. Soerens Belang zal Veluwonen
nog benaderen om hun belangstelling te peilen en zal daarnaast nog andere
mogelijkheden onderzoeken.
- Talmaweg: de herstelwerkzaamheden aan de Talmaweg zijn uitgevoerd.
- Mosbank: door de plaatsing van twee grote keien is de Mosbank nu minder kwetsbaar.
- Infobord Landgoed Laag-Soeren: de gemeente heeft min of meer toegezegd dat bij het
Landgoed een informatiebord met de geschiedenis van het Landgoed zal worden
geplaatst.
- Paasvuur: vanaf dit jaar is niet meer de brandweer maar de weercode bepalend voor het
afsteken van het paasvuur.
- Omgevingsvisie: de gemeente heeft vragen van Soerens Belang over het buitengebied
beantwoord. Soerens Belang blijft de ontwikkelingen volgen.
- Verplaatsen AED: voorstel ingediend bij Veluwonen om hun cadeau aan Laag-Soeren te
besteden aan het verplaatsen naar de buitenkant van ’t Sprengenhus van de AED die nu
binnen hangt.
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Kennismaking nieuwe bewoners: Sjouck Bakker heeft een geslaagde bijeenkomst
georganiseerd om de nieuwe bewoners van Hof van Soeren kennis te laten maken met
Soerenaren en Soerense activiteiten.
Hof van Soeren, 2de fase: op 2 na zijn alle woningen verkocht.
Secretaris Soerens Belang: na het aftreden vanavond van de secretaris is deze
bestuursfunctie vacant.

4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 4 april 2016 door leden
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Vaststellen jaarverslag 2016 door leden
Het jaarverslag wordt vastgesteld met de opmerking dat bij de decemberactiviteiten de
kerstverlichting niet door de brandweer maar door de firma Van Eijbergen is aangebracht.
PAUZE
6. Vaststellen door leden financieel jaarverslag 2016, contributie en begroting 2017
6.1 De kascommissie bestaande uit Lucy Houwen en Petra Arentsen heeft geen
onregelmatigheden aangetroffen.
6.2 Het verslag wordt vastgesteld.
6.3 De nieuwe kascommissie bestaat uit Petra Arentsen en Ton Eikelboom (aftredend Lucy
Houwen).
6.4 Vaststellen contributie 2017
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Dit voorstel wordt aangenomen.
6.5 De penningmeester licht een aantal punten toe. De begroting wordt vastgesteld.
7. Bestuursverkiezing door leden
De voorgestelde functieaanpassingen binnen het bestuur worden unaniem aangenomen:
Mart van Tol wordt benoemd tot voorzitter en Bernard van Eijbergen tot penningmeester.
Er zijn geen aanmeldingen voor een nieuwe secretaris. Mart van Tol doet een dringend
beroep op de leden om mee te helpen een nieuwe secretaris te vinden.
Mart van Tol bedankt Ilona Ozinga voor haar werk als secretaris in de afgelopen drie jaar en
overhandigt haar een bloemenbon.
8. Actuele stand van zaken van diverse commissies
Verkeerscommissie: getracht wordt de overlast door de werkzaamheden van de Traverse in
Dieren zoveel mogelijk te beperken. Connectie Apeldoorn-Dieren: provincie heeft opdracht
gegeven plan 3A verder te onderzoeken.
Soerens Archief: is verplaatst naar de voormalige computerruimte. Zoals bekend moet het
archief 2 van haar voortrekkers missen. Veel documentatie is inmiddels gedigitaliseerd, nu
wordt het materiaal toegankelijk gemaakt voor de gebruiker. Het werk vordert langzaam,
het archief zoekt mensen die willen helpen. Iedereen kan op dinsdagavond een kijkje nemen
bij het archief.
Inloopuurtje informatica: tijdens de openingstijden van ’t Winkeltje is Paul Smit op de
donderdagochtend aanwezig om vragen over informatica te beantwoorden.
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Duurzame energie: Krien Gruijt inventariseert met een vertegenwoordiger van Dino de
individuele of collectieve behoefte aan zonnepanelen. Vraag uit de zaal: waarom wordt geen
deskundige uitgenodigd om de kosten en besparingen van zonnepanelen toe te lichten?
Activiteitencommissie: elke maand organiseert deze commissie leuke activiteiten voor alle
kinderen. De commissie treedt daarbij op als rechtspersoon.
9. Rondvraag
- Ton Eikelboom: is er nog nieuws over de aanleg van glasvezel in ons gebied? Reactie
voorzitter: tussen Arnhem en Apeldoorn ligt intussen wel een kabel.
- Verkeersregelaars: vanaf 2018 vallen de verkeersregelaars van het paasvuur en bij het
ophalen van de kerstboom onder de vlag van Soerens Belang. Zij zijn als vrijwilliger
verzekerd via de gemeente.
- ‘t Winkeltje: draait met 10 vrijwilligers, enkele klanten komen trouw.
- Sprengenpodium: bij de opening van de laatste expositie waren 40 mensen aanwezig. De
initiatiefnemers vragen zich af hoelang ze met deze activiteit zullen doorgaan.
10. Sluiting
Rond 22.15 u. sluit de voorzitter de vergadering.

Notulist: Ilona Ozinga
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