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Notulen van de Algemene Ledenvergadering BEO op donderdag 18 mei 2017 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Peter Noordanus (voorzitter), Alie Fleerkate (penningmeester), Simone Keppels (secreta-
ris/notulist), Gerben Heijink, Marieke Zweverink, Jan Vrielink. 
 
Leden: Coby Wiltink (CDA Lochem), Bert Groot Wesseldijk (Kernwethouder Gemeente Lochem), Ap-
pie Baas (Kernambtenaar Gemeente Lochem), Paul de Koning, Marleen Lips, Dick Amtink, Anne 
bruggink, Annemarie van Asseldonk, Romke de Vries, Henri van Heeckeren tot Overlaer, Grans de 
Koning, Ineke Groothedde, Monique Gerfen, Hilde Buitelaar, Rudi R. Soumeru, Henk Nieuwdorp, 
Ronnie Kleine Schaars, Johan Smale, Manon Hoffman, Erika Beuzel, Herbert Langeler, Janny Stok-
kink, Frits Aalpoel, Appie Nieuwenampsen, Johan ten Broeke, Janny Ponten, Tom Ponten, Bert Ol-
den, Erik Hoentjen (CDA Lochem Raadslid), Harry Koster.   

 

Afmeldingen: Derk Hilhorst, Martin Woestenenk, Marieken Nieuwdorp 
 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De mensen vanuit de gemeente Lo-
chem worden apart welkom geheten.  

 

Agendapunten zijn 7 en 6 worden zijn omgedraaid. Aanvullend agendapunt 8 wordt door nieuwe voor-
zitter behandeld.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
- Activiteitencommissie en ouderencommissie heeft behoefte aan (nieuwe) commissieleden. Geïn-

teresseerden kunnen zich melden. Ook wanneer er alleen interesse is om te helpen bij het uitvoe-
ren of bedenken van de activiteiten is aanmelding mogelijk en ook wenselijk. De activiteitencom-
missie gaat binnenkort een avond met ouders organiseren om de behoefte aan en de aard van 
activiteiten te pijlen.  

- Contributie: € 7,50 bij automatische incasso. Voor mensen die niet willen machtigen wordt de 
contributie verhoogd naar 10 euro. De mensen die het betreft worden hierover per brief geïnfor-
meerd. De optie gezinslidmaatschap wordt afgeschaft.  

 
4. Jaarverslag mei 2016 - april 2017; toelichting door secretaris 

De secretaris neemt kort het jaarverslag door en benoemd de hoofdpunten van het afgelopen jaar. 
Iedereen wordt uitgenodigd om het jaarverslag te lezen omdat het een mooie weergave is van alle 
BEO activiteiten van het afgelopen jaar. 

 
Vraag: Mobielnetwerk of daar nog verandering in komt. Aangegeven wordt dat er in het verleden re-
gelmatig vanuit BEO signalen zijn afgegeven. Met huidige technologie zal het bereik niet beter wor-
den.  Providers zijn momenteel niet geneigd om hierin iets te doen. Men is wel bezig om te bekijken 
wat de mogelijkheden zijn d.m.v. wifi. Vanuit BEO zal er geen initiatief genomen. Vanuit de vergade-
ring wordt opgemerkt dat het mogelijk effectiever is wanneer ieder voor zich over bereikbaarheid 
klaagt, i.p.v. als collectief.  
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5. Financieel jaarverslag 2016; toelichting door de penningmeester 

a. Rekening 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt een compliment gegeven voor het organiseren van het Hazenbal. Het was wederom goed 
verzorgd en aan gezelligheid geen gebrek.  
 
 
Kascommissie heeft meegedacht om de weergave van het jaarverslag te vereenvoudigen. Overlo-
pende posten zijn weggehaald. Er is gewerkt aan een doorzichtiger geheel. Hoewel de bouwwerk-
zaamheden aan het dorpshuis in december 2015 zijn afgerond, zaten er nog een aantal transacties in 
2016 waardoor dit een vertekend beeld geeft. Deze factor speelt in 2017 niet meer.   
 
Marieken Nieuwdorp en Romke de Vries hebben de kascontrole uitgevoerd en beoordeeld dat alles 
akkoord is. De vergadering verleent de penningmeester decharge. Nadat de voorzitter de kascommis-
sie heeft bedankt, wordt Gerben Heijink in de plaats van Marieken Nieuwdorp benoemd in de com-
missie. 
 
Voorzitter benoemd dat het de afgelopen jaren heel lastig was om het goed bij te houden. Compliment 
voor de penningmeester dat dit zo gelukt is.  
 
b. Begroting 2017 
Vanuit de vergadering komt de suggestie om een financiële bijdrage voor de jeugd te leveren voor het 
Exelsfeest. Aangegeven wordt dat hierover afspraken zijn en dat Stichting Exelsfeest kan rekenen op 
een jaarlijkse bijdragen. 

 
6. Mutaties buurtcontactpersonen 

Nelleke Klevering heeft te kennen gegeven de taak als BKP-er voor de buurt Boomkampsweg-
Holmershuizen niet meer op zich te kunnen nemen, met als gevolg dat we voor deze buurt op 
zoek zijn naar een nieuwe BKP-er. 

Niemand meldt zich aan. Deze functie blijft vacant, geïnteresseerden kunnen zich blijven melden.  
 
7. Mutaties bestuur 
Peter Noordanus (voorzitter) en Gerben Heijink zullen na twee termijnen afscheid nemen van het BEO 
bestuur. Het bestuur stelt Hilde Buitelaar en Anne Bruggink voor om deze plaatsen binnen het bestuur 
in te nemen. Daarnaast is het bestuur op zoek naar een 7

e
 bestuurslid.  

 
Hilde Buitelaar stelt zich voor. Woont nu sinds 3 jaar, maar haar gezin, aan de Ampsenseweg. Sinds 
een jaar is zij BKP-er van de buurt Ampsen/Exelse Tol.  
Anne Bruggink stelt zich voor. Woont nu sinds 2,5 jaar samen met zijn vrouw aan de Hooislagen. Ho-
pen beide op een leuke tijd in Exel en hij kijkt ernaar uit om zich voor Exel in te zetten.  
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Het bestuur stelt Hilde als nieuwe voorzitter en Anne als nieuwe secretaris voor.  
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter bedankt Gerben voor zijn inzet. Hij benoemd dat Gerben veel gekke dingen onderweg is 
tegen gekomen. Veel inzet voor Hazenbal, getoond. In het begin was de commissie onzeker, “stel nou 
dat het niet lukt”. Het bleek een goede zet, Hazenbal werd groter en mooier. Daarnaast heeft hij ook in 
diverse andere commissies zijn bijdragen geleverd.  
 
Daarnaast neemt de voorzitter het woord om de secretaris, Simone Keppels, te bedanken voor haar 
inzet. Hoewel ze niet het bestuur verlaat heeft ze besloten deze taak over te dragen. Benoemd wordt 
dat de afgelopen jaren een prettige samenwerking is geweest.  
 
Peter heeft in de afgelopen 6 jaar te maken gekregen met diverse dossiers als, dorpsplan, sluiting 
school, dorpshuis, nieuwe rondweg, nieuwbouwplannen in de kern, etc. Hij wordt door de secretaris 
bedankt voor zijn inzet en hem wordt hem veel succes gewenst met alle plannen die hij nu nog heeft. 
 
Peter benoemd dat de afgelopen 6 jaar, 6 woelige jaren waren. Hij benoemd dat de bereidheid van 
vrijwilligers om, op meest vreselijke tijden, je in te zetten voor algemeen belang, op hem het meeste 
indruk hebben gemaakt. Hij heeft bij vrijwel alle activiteiten deze inzet gezien. Dat dit kan in zo’n ge-
meenschap noemt hij bijzonder. Hij is ontzettend trots op de vrijwilligers en hoe het hier kan. Hij heeft 
fijne tijd gehad maar is ook blij dat het nu over is.  
 
Nadat Hilde, als eerst vrouwelijk voorzitter van BEO ooit, plaats heeft genomen achter de bestuursta-
fel vervolgd zij de vergadering.  
 
8. Aanschaf certificaten De Mölle bv 
Inleiding van de nieuwe voorzitter op het voornemen om als Belangenvereniging van Exel e.o. 4 certi-
ficaten van De Mölle bv aan te schaffen.  
 
Resultaat stemming:  
23 voor (unaniem) 
Geen blanco/tegen.  
 
Leden worden namens het bestuur bedankt.  
 
9. Rondvraag  

 Opmerking: Tijdens de volgende ALV geluidsinstallatie gebruiken om de verstaanbaarheid te be-
vorderen.  

 De secretaris vraagt of iedereen de presentielijst wil tekenen, voor zover nog niet gedaan. 
 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 
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De secretaris,     De voorzitter 


