Notulen van de Algemene Ledenvergadering BEO op donderdag 24 mei 2018
Aanwezig:
Bestuur: Hilde Buitelaar (voorzitter), Anne Bruggink (secretaris), Alie Fleerkate (penningmeester), Jan
Vrielink, Simone Keppels (notulist)
Leden: D. Amtink, Harry Welmer, Dinie Welmer, Henk Nieuwdorp, Annemarie van Asseldonk, Mannie
Slagman, Els Nijenhuis, Edwin Loermans, Jos Vrielink, Derk Hilhorst, Martin Woestenenk, Henk
Hietbrink, Erika Beuzel, Derk Beuzel, Itje Beuzel, Janny Stokkink, Henri van Heeckeren, Anneke
Eggink, Harry Koster, Appie Kleine Haar, Willie Kleine Haar, Romke de Vries.
Overige aanwezigen: Arjen Dieperink (Gemeente Belangen Lochem), Bert Groot Wesseldijk
(Wethouder Gemeente Lochem)
Afmeldingen: Peter Noordanus, Monique Gerfen, Marieke Zweverink, Ruud van Noord, Dirk en
Annemarie Slagman, Coby Wiltink (CDA Lochem), Appie Baas (Kernambtenaar, Gemeente Lochem),
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen van het bestuur
- Hoewel Peter Noordanus zelf niet aanwezig is, wordt kort stilgestaan bij de benoeming van Peter
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De voorzitter feliciteerd hem met deze bijzondere
benoeming.
- Wisseling van Kernwethouder; Bert Groot Wesseldijk is herkozen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Bert neemt afscheid als kernwethouder van Exel. Henk van Zeijts
neemt deze taak over. Bert wordt bedankt voor de prettige samenwerking en we wensen hem veel
succes met zijn werkzaamheden voor de Gemeente lochem en de kernen waar hij nu betrokken
bij zal zijn.
- Glasvezel; BEO is blij dat de 50% behaald is. Bert Groot Wesseldijk (wethouder Gemeente
Lochem) vult aan dat de uitvoerende partij de materialen besteld en personeel al gereserveerd
heeft. Voor de vakantie is de verwachting dat de planning bekend gemaakt zal worden.
- Rondweg; eerste plan ligt ter inzage. Zienswijze is door BEO (commissie omgevingszaken)
ingediend, dus mochten de belangrijke punten voor Exel (bereikbaarheid station, ontsluiting Exel,
veiligheid ampsenseweg, zowel voor automobilisten als voor de fietsers). Door het indienen van
deze zienswijze kunnen we terugkomen op onze punten mochten deze in de tekeningen niet terug
te vinden zijn. Vragen rondom de rondweg kunnen aan het bestuur gesteld worden ook zijn
desgewenst de stukken bij het bestuur op te vragen.
- Dorpsplan; is geactualiseerd. Aangeboden aan de kernwethouder. Is tijdens de vergadering in te
zien, wordt binnenkort op de website gepubliceerd.
- Nieuwe werkwijze afvalinzameling en behoeftepeiling (ondergrondse)vuilisbakken; Vragen over
vuilnisbakken kunnen vanavond gesteld worden, behoeftepeiling onder de aanwezigen volgt bij
punt 9.
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Nieuwe kandidaat voor het bestuur; Edwin Loermans wordt welkom geheten door de voorzitter.
Edwin woont nog niet lang in Exel, maar zou zich graag voor Exel willen inzetten. Binnenkort zal
Edwin aansluiten bij een bestuursvergadering om verder kennis te maken.

Mededelingen vanuit de leden: geen.
4. Jaarverslag mei 2017 - april 2018; toelichting door secretaris
• De secretaris benoemd dat het jaarverslag op de website gepubliceerd is. Het betreft een
overzicht van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden. Er gebeurd veel in Exel. Niet alleen
door het BEO bestuur/commissies, maar vooral ook vanuit de samenleving. Hier zijn we trots op
en dit willen we graag zo behouden. Dus mensen in Exel worden graag uitgenodigd om hier mee
door te gaan.
• Dorpshuis heeft nieuwe meubels. Iedereeen wordt uitgenodigd om tijdens de pauze een kijkje te
nemen. De nieuwe tafels en stoelen zorgen voor een prettige ontspannen sfeer, waardoor deze
ruimte ook geschikt maakt voor visites of etentjes in besloten kring. We hebben als Exel deze
mooie ruimte, laten we er dan ook gebruik van maken.
• Nieuw logo is gelanceerd.
• Bestuur fasciliteerd de activiteiten die door commissies georganiseerd om wooncomfort en
woonplezier te behouden.
• Alle commissies worden kort nagelopen. Extra aandacht krijgt de ouderencommissie: Koersbal is
een nieuwe hipe in Exel. Onder de ouderen is hier veel animo voor.
5. Financieel jaarverslag 2017; toelichting door de penningmeester
a. Rekening 2017
De penningmeester loopt de winst- en verliesrekening en balans samen met de leden door.
Romke de Vries en Gerben Heijink hebben de kascontrole gedaan en hebben alles akkoord
bevonden. Romke geeft een korte toelichting. De kascommissie heeft de vraag gesteld of het niet
goed zou zijn dat het Hazenbal niet meer onder de BEO te laten vallen. De penningmeester geeft aan
dat de Hazenbalcommissie zich hierover gaat beraden. Aan beide situaties zitten voor en nadelen,
dus er zal een weloverwogen beslissing hierover genomen moeten worden.
De vergadering verleent de penningmeester decharge. Nadat de voorzitter de kascommissie heeft
bedankt, wordt Harry Welmer in de plaats van Romke de Vries benoemd in de commissie.
b. Begroting 2018
Wordt besproken na punt 8.
6. Mutaties bestuur
Niemand treed dit jaar af. Er heeft zich een kandidaat voor de vacature als 7e bestuurslid gemeld;
Edwin Loermans steld zich aan de leden voor. Edwin woont sinds maart samen met zijn vrouw op
’t Veld. Hij is werkzaam als jurist voor de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.
7. Mutaties buurtcontactpersonen
Geen, zowel Ruud van Noord als Diny Welmer hebben aangegeven deze functie ook de komende
jaren te zullen vervullen. Herman Woestenenk is nieuwe BKP-er voor de buurt Boomkampsweg
Holmershuizen.
8. Financiele ondersteuning De Mölle BV
De BEO heeft afgelopen jaar een geldbedrag teruggekregen uit het crediteurenakkoord vanuit de
boedel van 'De Exelse Molen'. Dit geld was gebruikt voor de investeringen in het Dorpshuis. In het
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de lokale horecavoorziening en het Dorpshuis behouden konden worden voor de gemeenschap. Het
bestuur van de BEO is positief over de plannen van De Mölle en wil de
benodigde investeringen ondersteunen met een lening aan De Mölle BV. De lening heeft
een omvang van Euro 10.000,-- (dit is een groot deel van het terugontvangen bedrag).
BEO vind het belangrijk dat er voor Exel een horeca voorziening en dus ook het dorpshuis blijft
bestaan. Daarom vraagt het bestuur de leden om in te stemmen met het verstrekken van deze lening
aan De Mölle BV.
Vragen van leden:
Wat is de looptijd? Looptijd is 5 jaar
Zijn er ook zaken afgesproken over rente en aflossing? Er komt een contract voor een 0% lening. Dit
houdt in dat zodra de Mölle BVdividend uit gaat keren, er een marktconforme rente afgedragen zal
gaan worden door de Mölle BV aan BEO.
Waar zal dit geld voor gebruikt gaan worden? De lening is bedoeld voor investeringen: verhuizing
biljardzaal, opknappen zaal, verwarmingssysteem.
Stemming volgt met als resultaat:
Totaal aantal stemmen: 26
- 25 stemmen voor
- 1 blanco
Daarmee wordt de lening goedgekeurd.
Vervolg punt 8b:
BEO krijgt sinds dit jaar standaard € 500,00 van de Gemeente Lochem voor het bosonderhoud.
Ook wordt gesteld dat de bijdrage bij de ouderencommissie geen probleem is. Het het bestuur is ter
oren gekomen dat de vrijwilligers die de activiteit vor onze ouderen organiseren en ook mee gaan, zelf
ook voor deelname betalen. Het bestuur is van mening dat zij dit zelf niet hoeven te betalen.
Gevraagd wordt of het geld van de papiercontainer ook voor ouderen gebruikt kan worden (niet alleen
voor de jeugd) aangegeven wordt dit ook al wel gebeurd.
Benoemd wordt dat reclame voor de container wel belangrijk blijft.
9. Afvalinzameling in het buitengebied
Circulus Berkel gaat het inzamelen van restafval aanpassen in het buitengebied. De
gemeente heeft hierover alle betrokken bewoners inmiddels geïnformeerd. Tevens is het de
bedoeling dat er ergens in Exel ondergrondse containers komen voor inzameling van
restafval (en eventueel andere afvalsoorten, bv glas, luiers, etc.)
Jan Vrielink geeft een toelichting. Verder wordt benoemd dat er een ondergrondse container staat bij
Exelo. Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. In een eerste behoefte peiling onder de
aanwezigen lijkt er geen behoefte aan een ondergrondse container. Wel wordt aangegeven dat voor
jonge gezinnen (door de hoeveelheid luiers) de ophaalfrequentie een probleem kan zijn.
Het bestuur geeft aan de behoefte aan wel/geen en zo ja, hoeveel/welke containers, beter onderzocht
moet worden. Het Beo bestuur pakt dit op en zal navraag doen bij alle leden.
De gemeente/circulus berkel heeft aangegeven dat wanneer er op dit moment geen, maar op een
later moment wel behoefte aan ondergrondse containders blijkt, er altijd een mogelijkheid is ze later te
plaatsen.
10. Rondvraag
Arjen Dieperink (Gemeente Belangen): Stelt zich aan de leden voor als Kernraadslid voor Lochem
en Exel.
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11. Sluiting
De secretaris vraagt of iedereen de presentielijst wil tekenen, voor zover nog niet gedaan.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

PAUZE

Na de pauze gaven Eva Hillen, gemeente adviseur bij Circulus-Berkel, en Martin Niessink,
beleidsambtenaar bij de gemeente Lochem voor ‘afval en grondstoffen,’ een interessante presentatie
over afvalinzameling en -verwerking.

De secretaris,

De voorzitter,
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