Notulen Algemene Ledenvergadering BEO 8 mei 2019
Aanwezig:
Bestuur:
Hilde Buitelaar (vz), Jan Vrielink, Alie Fleerkate, Simone Keppels, Edwin Loermans, Anne Bruggink en
Marieke Zweverink (notulist)
Leden:
Floris Leneman, Thijs de la Court, Erika Beuzel, Marijn Ufkes, Appie Nieuwenampsen, Annemarie van
Asseldonk, Jannie Stokkink, Frits Aalpoel, Peter Noordanus, Monique Gerfen, Romke de Vries, Henri van
Heeckeren, Henk Nieuwdorp, Gerben Heijink, Derk Beuzel, Huub Stegeman, Wim Vrielink, Dini Welmer en
Dirk Welmer
Overige aanwezigen:
Henk van Zeist(wethouder Gemeente Lochem), Appie Baas (kernambtenaar Gemeente Lochem), Dhr.
Ooms (voorzitter Gasvrij Laren), Mw. Ooms
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De secretaris verzoekt iedereen de presentatielijst te tekenen.
2. Notulen Algemene ledenvergadering van 24 mei 2018
Notulen ALV 24 mei 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen
Mededelingen vanuit het bestuur:
Rondweg
Henri van Heeckeren en Hilde Buitelaar van de omgevingscommissie hebben onlangs rond de tafel gezeten
met de provincie. De provincie is een participatieplan aan het opstellen. Hierin staat onder andere
beschreven hoe de belanghebbenden, waaronder de BEO, in het vervolgtraject worden betrokken. Op het
moment dat hier meer duidelijkheid over is, zal er een uitnodiging voor een tweede gesprek volgen. De Beo
zal er met name op toezien dat de veiligheid t.a.v. de ontsluiting van het verkeer rondom het station ingepast
wordt. De BEO kan haar haar eisen kenbaar maken en er worden afspraken gemaakt over hoe deze eisen
meegegeven gaan worden aan de aannemer.
Dorpsplein
Het realiseren van een dorpsplein is een van de doelstellingen uit het Dorpsplan. Het samenstellen van de
commissie vanuit de buurtbewoners, de Beo en het bestuur van de Molle is bijna rond. Op korte termijn zal
de eerste bijeenkomst plaatsvinden.
Wandeltocht
In september 2018 en april 2019 heeft de wandelcommissie een wandeltocht georganiseerd. Beide keren
was dit een groot succes. De Beo is lid geworden van de Nederlandse wandelbond.
Beo zomer BBQ 2019
Dit initiatief zal plaatsvinden op zondag 30 juni voor het hele gezin. De organisatie is in handen van het Beo
bestuur.
Mededelingen vanuit de leden:
Dini Welmer geeft aan dat het goed zou zijn om in het Beo boekje te vermelden wat de opbrengst van de
papiercontainer is. Dit om bewoners in het Beo gebied te motiveren om papier naar de papiercontainer te
brengen. Dit punt wordt meegenomen voor de volgende uitgave van het Beo boekje.
Henk van Zeist heeft voor de liefhebbers bloemen- en bijenzaad meegenomen. Is er niet genoeg, dan kan
dit bij Henk aangevraagd worden.
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4. Jaarverslag mei 2018 – april 2019
Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd door de commissies, maar ook door de leden. Het bestuur juicht
dit zeker toe en is hier erg blij mee. De secretaris licht een aantal punten uit het jaarverslag toe.
- Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats waaronder 2x per jaar met de kernwethouder
en de kernambtenaar, 1x per jaar met de buurtcontactpersonen en 1x per jaar met een afvaardiging
van de commissies.
- Glasvezel in het buitengebied is gerealiseerd.
- Enquête afvalinzameling is afgerond.
- Proces rondweg loopt en wordt op de voet gevolgd.
- Woningbouw fase 2 op ’t Veld loopt.
- In het najaar 2018 heeft er een bedrijfsbezoek plaatsgevonden en in mei 2019 staat er weer een
gepland. Er is een bedrijfsbezoek voor kinderen geweest bij Elweco. Dit was een groot succes.
- Met de kerst heeft er een kerstviering nieuwe stijl plaatsgevonden. Deze is goed ontvangen en
bezocht.
- De diverse commissies hebben hun rapportages gedaan. De wandelcommissie is een nieuwe
commissie onder de vlag van de Beo. Alle commissies worden bedankt voor hun inzet en een ieder
die op welke manier ook een bijdrage geleverd heeft aan Beo activiteiten voor het behouden en
bevorderen van een fijne en leefbare leefomgeving.
- De Beo beschikt over financiële middelen om activiteiten te ondersteunen. Marieke Zweverink is
contactpersoon vanuit het bestuur betreffende ondersteuning van activiteiten.
5. Financieel jaarverslag 2018
a. Rekening 2018
De penningmeester loopt de winst- en verliesrekening en de balans samen met de leden door. Het bestuur is
samen met de hazenbalcommissie tot het besluit gekomen om de het hazenbal onder de Beo te laten vallen
en geen aparte stichting in het leven te roepen. De Beo heeft een rechtsbijstandverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Romke de Vries geeft aan dat wanneer er winst gedraaid wordt door het hazenbal, dit geld ook voor
algemeen gebruik zou kunnen worden aangewend door de Beo. Marijn Ufkes (hazenbalcommissielid) geeft
aan dat er mogelijk afspraken gemaakt zouden kunnen worden over de hoogte van de buffer die opgebouwd
wordt. Het is van belang dat er een buffer is in geval er een jaar is dat de opbrengst tegenvalt of dat het
evenement door onmacht geen doorgang kan hebben en er bepaalde kosten toch betaald moeten worden.
Appie Nieuwenampsen vraagt of de lening die toegekend is door de Beo aan de Mölle een renteloze lening
is en of deze ook geldt in geval er een pachter is. De rente is renteloos tot het moment dat de Mölle dividend
uitkeert aan de aandeelhouders. De lening blijft bestaan ingeval er een pachter gevonden is.
b. Begroting 2019
De penningmeester neemt de begroting met de leden door. Voor de AED is extra geld begroot, omdat deze
aan vervanging toe is. Destijds is de AED door Elweco geschonken aan de Beo.
Marijn Ufkes vraagt hoe het zit met de kosten van Scheggertman voor het bosonderhoud. Scheggertman
declareert rechtstreeks bij Circulus Berkel.
c. Begroting Hazenbal
Huub Stegeman (penningmeester hazenbalcommissie) geeft toelichting op de begroting.
d. Autorisatie voor de Hazenbalcommissie voor hun uitgaven
In het huishoudelijk reglement is bepaald dat het bestuur uitgaven tot Euro 2500,- mag doen. Voor grotere
uitgaven is autorisatie van de Algemene Ledenvergadering vereist.
Het bestuur wil de Hazenbal commissie toestemming verlenen om uitgaven te doen conform de
goedgekeurde begroting voor hun activiteiten. Deze uitgaven zijn soms groter dan Euro 2500,-- .
De vergadering geeft hierop akkoord.
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Gerben Heijink brengt verslag uit namens de kascommissie. De vergadering verleent de penningmeester
decharge. Nadat de voorzitter de kascommissie bedankt, wordt Jannie Stokkink in de plaats van Gerben
Heijink benoemd in de commissie.
6. Bestuurswijziging.
Simone Keppels treedt na een termijn van 6 jaar af als bestuurslid. Simone wordt door haar
medebestuursleden bedankt voor haar grote inzet.
Dirk Welmer heeft zich als kandidaat aangemeld en wordt in de vergadering als bestuurslid benoemd.
7. Mutaties BKP-ers
Er zijn geen mutaties.
Judith Nijkamp, Flos van der Vliet, Janet Vrielink en Martin Woestenk zijn aftredend en herkiesbaar. Allen
hebben aangegeven hun termijn te willen verlengen.
8. Wijzigingen huishoudelijk reglement
De voorgestelde wijzigingen worden door Edwin Loermans toegelicht.
Opmerkingen die gemaakt worden op basis van de aangebrachte wijzigingen:
Pag. 4 artikel 8: 4 jaar
Pag. 4 artikel 10: vet afdrukken
Pag. 4 en 5 artikel 11: de punten 11.1, 11.2 en 11.3 geven verwarring. Edwin zal de tekst aanpassen. De
essentie van de tekst moet duidelijk maken dat wanneer er een gezinslid lid is, de gezinsleden woonachtig
op het zelfde adres ook automatisch lid zijn en geen contributie hoeven te betalen. Ieder lid boven de 18
jaar, wonende in het Beo, gebied heeft stemrecht.
Edwin zal de opmerkingen verwerken en vervolgens het reglement nogmaals rondsturen naar alle leden met
de mogelijkheid om binnen een week te reageren.
9. Rondvraag
Wim Vrielink vraagt of er in het Beo boekje vermeld kan worden om geen rotzooi in de papiercontainer te
gooien. Dit komt af en toe voor.
Simone Keppels: geeft aan dat er nieuwe bordjes bij de papiercontainer geplaatst zijn.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering
Pauze
Na de pauze gaven Thijs de la Court en Floris Leneman een presentatie over het werk van de projectgroep
Gasvrij Laren.
Na de pauze vond een discussie plaats over de mate van betrokkenheid van de Beo. De meningen hierover
waren verdeeld. We hebben afgesproken met Thijs en Floris dat de Beo voornamelijk een informerende rol
heeft. We willen niet bepalen of mensen wel of niet mee moeten doen. Vanuit Exel zijn Thijs en Floris dicht
betrokken. Het bestuur laat Thijs weten wie vanuit het bestuur aanspreekpunt is.
meer bekendheid te geven aan de bouwmogelijkheden. Het gier om zowel starterswoningen
als vrijstaande woningen. Het is belangrijk om de omwonenden te betrekken bij de
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