Verslag Algemene Leden Vergadering
van de Belangenvereniging De Glind
dd. 24 april 2013
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Richard van Dijk, heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
27 personen zijn aanwezig: bestuursleden, leden en belangstellenden, t.w. Nico van Maanen
(Politie), Janneke Kuipers (Rudolphstichting), Annemarie van der Velde (Rudolphstichting).
We hebben twee afmeldingen ontvangen: Monique Gosgens (bestuurslid BLV) en Wilko de Boer
(gemeente Barneveld).
De Glindse Bazuin van april is helaas nog niet verschenen. Daarin waren alle stukken voor de
vergadering opgenomen.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals deze is verspreid.
3. Verslag ALV gehouden op 18 april 2012
Geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
4. Sociaal jaarverslag 2012
Gevraagd wordt een toelichting op de stand van zaken van alle werkgroepen.
Werkgroep Woningbouw:
Richard: Woningbouw in De Glind is een lang traject. Ook de economische crisis is hier debet aan.
Van de gemeente hebben we de toezegging dat de locatie Besselaarschool voor woningbouw
gebruikt zal worden. De sloop van de Besselaarschool zal op korte termijn plaatsvinden, zodra
meer duidelijk is over vleermuizen die daar verblijven.
De visie van de BLV op woningbouw in De Glind is niet gewijzigd t.o.v. de ‘Toekomstvisie De Glind
naar 2020’. Wel kan door economische ontwikkelingen de vraag naar huurwoningen stijgen t.o.v.
de vraag naar koopwoningen. Hierover is nog geen duidelijkheid. Ook niet of er woningen of
appartementen gebouwd gaan worden. Een gesprek hierover met de gemeente en de
woningbouwvereniging is gewenst.
Werkgroep Omnivereniging:
Herman: Wilco Huisman maakt voor eind mei een voorstel waar iedereen op kan reageren. Voor
de zomer moet het helder zijn of een Omnivereniging haalbaar is.

Werkgroep GOP:
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Henk: gezamenlijk overleg platform van vertegenwoordigers van zorgpartijen, bewoners en
agrariërs. Het doel is tijdig informeren en waar nodig gezamenlijk optreden naar buiten toe. De
sociale samenhang is een gezamenlijk belang.
Op dit moment is er veel gaande bij de zorgpartijen. Er zal een verschuiving plaatsvinden in de
zorgvraag en bij de zorgverlening.
Vraag: waarom staan de laatste verslagen van het GOP niet op de website www.glind.nl?
De reden was dat de website een tijdje uit de lucht was. Bernadette zet de verslagen er alsnog op
(is inmiddels gebeurd).
Werkgroep Glasvezel
Myra: het plan voor glasvezel voor alle bewoners in De Glind staat momenteel op de plank. Er ligt
een glasvezelkabel naar Postweg 80. Voor de Donnerschool en de Rudolphstichting wegen de
kosten van glasvezel niet op tegen de baten. Reggefiber wil/kan geen gebruik maken van deze
kabel. Voor het buitengebied is het te kostbaar om glasvezel aan te leggen.
Opmerking van Linda: WiFi wordt momenteel uitgerold over Nederland. Mogelijk ook interessant
voor De Glind.
Verder geen vragen of opmerkingen, dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit
jaarverslag.
5. Financiële zaken
5a. Financieel jaarverslag 2012
Geen bijzonderheden t.o.v. voorgaande jaren. Verder geen vragen of opmerkingen, dank aan
Herman voor het jaarverslag.
5b. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2012
Jaap van Deelen verklaart namens de kascommissie, bestaande uit Wim Zwiers en hemzelf, dat
de boekhouding in orde is, Herman heeft het goed gedaan. Ze hebben decharge verleend aan de
penningmeester.
Kascommissie voor volgend jaar: Wim Zwiers en Richard van Dijk.
5c. Begroting 2013
Bovenaan staat: begroting 2012, dit moet zijn: begroting 2013.
Verder geen opmerkingen, begroting 2013 wordt vastgesteld.
6. Bestuurswisselingen
Voorzitter:
Richard van Dijk legt zijn functie van voorzitter BLV neer. Kandidaat-voorzitter is Gidia Kap. Gidia
stelt zich voor aan de leden. Zij hoopt van betekenis te kunnen zijn voor de BLV en geeft aan
samenwerken erg belangrijk te vinden.
Gidia wordt unaniem aangenomen door de leden als nieuwe voorzitter BLV.
Ambtelijk secretaris:
Bernadette van Vliet legt ook haar functie neer, zij wordt opgevolgd door Linda van der Deure.
Linda woont in Barneveld, is zelfstandig ondernemer, ondersteunt bedrijven met name op het
secretariële vlak.
Welkom aan beide dames!
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Richard en Bernadette worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij de BLV. Zij hebben
met passie hun taken uitgevoerd en ontvangen beiden een toepasselijke Passiebloemplant. Ook
mogen zij in De Glind een boeket gaan plukken bij …..?
7. Rondvraag
 Nico van Manen:
Het gaat redelijk goed in De Glind. Het onderlinge contact is verbeterd, de betrokkenheid is
enorm groot. Het aantal inbraken is gestabiliseerd. Nico is trots dat hij de wijkagent van De
Glind mag zijn.
 Bij De Wijde Mantel staan twee huizen leeg. Wat is hiervan de reden?
Het is moeilijk om nieuwe bewoners te vinden. Een van de twee huizen wordt per 1 mei
weer bewoond, voor de andere wordt gezocht naar nieuwe bewoners.
 Jenny van der Werf:
Het wegdek van de Schoonderbekerweg is na de Donnerschool zeer slecht en zelfs
gevaarlijk. Bernadette geeft dit door aan Wilko de Boer.
 Rikus Marring:
Allemaal in de agenda zetten: 8 juni LEF!
 Pieter van Vliet:
Wij zijn pas in De Glind komen wonen (Glindhorst 9).
 Richard: Gidia is zowel voorzitter van de BLV als van het Wijkplatform.
 Het eerste drankje na de ALV is van de BLV!
8. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd na de pauze mee te doen aan het tweede gedeelte van de
avond: Ontmoeting en inspiratie.
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ALV 24 april 2013 na de pauze:
Ontmoeting en Inspiratie.
Onder het genot van een drankje kijken we met elkaar terug maar vooral vooruit! Als
Belangenvereniging staan we open voor jouw wensen en ideeën. Op naar 2014 dan bestaat
Jeugddorp De Glind 100 jaar!

 Welkom in De Glind
Opmerkingen zijn:
 Winkel en schoolplein worden gemist
 Vertrek en aankomst nieuwe bewoners gaat soms ongemerkt
 Er zijn diverse mailinglijsten in omloop
 De gemeente Barneveld neemt geen initiatief om nieuwe bewoners welkom te heten.
Ideeën:





Website met een portal waar doorlinken naar de diverse organisaties mogelijk moet zijn.
Glindster meer opengooien wellicht tzt met combi als voetbalkantine
Is er een GBA koppeling mogelijk vanuit de gemeente Barneveld zodat je weet wie er komt
en gaat uit/naar de Glind???
Wandel app /OR code klompenpaden De Glind

 Glind laat zich van zich zien, horen, ervaren en proeven!
Opmerkingen
 Moet je wel organiseren? Laat ook de natuurlijke manier blijven. Als vanzelfsprekend
samenwerken.
 Geen onderscheid maken tussen opgenomen en eigen kinderen.
Ideeën







BBQ bij Van Dijk
Aantal feesten gezamenlijk vieren
Zwembadfeest, nachtzwemmen /schateiland
Gluren bij de buren
Kunstroute
Glindse Bazuin meer onder de aandacht brengen

 2, 5 jaar na toekomstvisie, aandachtspunten, verbeterpunten, successen.
Opmerkingen
 Met elkaar als gemeenschap iets betekenen voor kinderen in de knel en plezier om hier te
wonen.

Aandachtspunten
 Zorgen voor evenwicht in zorgorganisaties en bewoners.
 Inspelen op de toekomst, wat willen wij??
 Verandering zorg
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Levend houden van de dorpsvisie ( samenvatten op een A4 en deze weer eens bespreken)
Wat betreft de woningbouw, goede communicatie en druk uitoefenen op de gemeente.

Successen
 De Glind is een sociale gemeenschap
 De toekomstvisie, dat deze er gekomen is
 Totstandkoming plannen/realisatie kunstgrasveld
 Intentie om samen te werken
Verbeterpunten
 Herijking visie
 Actiever zijn in het beleid
 Website jeugddorp
 Efficiënter overleg

 100 jaar Jeugddorp De Glind
Verleden:
 Museum/expositie
 reünie oud bewoners
 Oude kasteel (na)bouwen
Heden:
 Gezinsvormen als smaakmakers voor de toekomst
 Presentatie van verscheidenheid
 "Modder run" voor o.a. kids
 Triatlon organiseren ( + klompen)
 Opening schateiland, geocatching
 Kunstgrasveld openen + Omnivereniging
Toekomst:
 Jeugddorp promoten ( publiciteit)
 Biologisch dorp
Extra
 De Glind versieren:
o Klassieke bogen
 Verlichten
 Glindse munt
 Klederdracht
 Foto’s van locaties toen uitvergroot op locaties nu

Eerste Tafel:
 Feest voor oude / huidige / nieuwe bewoners en medewerkers.
Werd verschillend over gedacht.
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 Koninginnedag Feest, ook verschillend over gedacht: niet meer terug naar wat 'was'' willen.
Wat eerder was was wel leuk;)
 Triatlon: zwembad + (snert)loop (1e zaterdag nieuwe jaar) en fietsen
 Open stellen van Gezinshuizen, bedrijven. In combinatie met fietstocht?
Tweede Tafel:
 Reünie de Glind, voor oude bewoners en medewerkers
 Open dag: instellingen, zorgaanbieders, wijde mantel + agrariërs, Tres Jolie, tuin Henk
Linde, Folda, Zwanenburg etc.
 Muziek in combinatie met barbecue (er zijn veel Glindse zangers / zangeressen,
muzikanten)
 Zwembadfeest (sluiting zwembad)
 Zichtbaar maken in het dorp: Oude foto's plaatsen langs de weg door hele dorp: oud nieuw
 Vrijwilligersvacature bank De Glind: Wie, wat voor en met elkaar (met een knipoog naar de
Toekomst) uitwisselen van diensten, buren oppasdienst voor een gezinshuis, De Glind
Doet: lesgeven, koken, zorgdienst, jongeren kans bieden met een agrariër mee te lopen
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