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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016
gehouden op 12 april 2016.
AANWEZIG:
18 leden en 2 belangstellenden. De presentielijst wordt door allen ingevuld.

AFWEZIG:
Geen afmeldingen

1
Aanvullingen op de agenda
Een woord van welkom door de voorzitter, Kees v.d. Werf. Geen toevoegingen aan de agenda.
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Verslag van de ledenvergadering van 14 april 2015
Geen opmerkingen.
3
Sociaal jaarverslag
Bij “Belangenvereniging actief” verwijderen: 'kerstavondpad'. Dit evenement is niet door de
Belangenvereniging maar door enkele enthousiaste dorpsbewoners georganiseerd. Het verslag wordt
ondertekend door de voorzitter.
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Financiële zaken:
Kees Franke geeft een korte toelichting op de resultatenrekening. Het kapitaal is iets afgenomen door het
kleine tekort. Op grond van de resultaten stelt de penningmeester voor de contributie te handhaven op
hetzelfde bedrag.
De kascommissie bestond uit Christa Blom en Henk Bouw. Uit hun mondeling verslag blijkt dat zij geen
onregelmatigheden hebben ontdekt en dat de financiële administratie op orde is. Kees Franke wijst er op
dat het grootste deel van het jaar Herman Huissteden nog de administratie heeft gevoerd en dat hem de
eer toekomt. Op voorstel van de voorzitter wordt de penningmeester gedechargeerd met applaus door de
aanwezigen. Voor volgend jaar wordt de kascommissie gevormd door Christa Blom en Ferdinand
Noorlander.
Op de vraag welk doel kan worden gekozen voor de besteding van de opbrengst van de Spar spaarkaart
komen enkele suggesties:
 Geef een bijdrage aan het zwembadfeest dat jaarlijks wordt georganiseerd
 Besteedt de gelden aan de financiering van de entreeborden die nu opnieuw beletterd en geschilderd
worden. Myra Steens licht toe dat het eigendom van de borden is overgegaan van de gemeente naar
de Belangenvereniging. Voor de opknapbeurt en het nieuwe logo heeft de gemeente nog wel € 800,geschonken. De belangenvereniging draagt 200 euro bij.
 Besteedt de opbrengst aan de actie Giro di Barneveld. Myra Steens en Carla van der Heuvel trekken
dit evenement dat door het gemeentelijk toeristisch aanjaagteam is georganiseerd.De
Belangenvereniging zal hierover een besluit nemen.
Op de vraag of de sponsorgelden van de St. Nicolaas actie van DHV zijn ontvangen kan bevestigend worden
geantwoord.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Herman Huissteden als penningmeester en Ferdinand Noorlander als
algemeen bestuurslid. De voorzitter memoreert hun bijdragen aan het functioneren van de
Belangenvereniging in de afgelopen jaren. Herman heeft vooral bij de activiteiten rond de
Dorpscontactpersoon een cruciale rol gespeeld en door zijn inventiviteit kunnen we nu zelfs nog een half
jaar langer van de activiteiten van Jetteke Keuken gebruik maken. Ferdinand is acht jaar lang lid geweest
van het bestuur. Zijn specifieke taak als algemeen bestuurslid betrof de woningbouw in de Glind. Ook aan
hem is de Belangenvereniging dank verschuldigd. Beide aftredende bestuursleden krijgen een cadeau en
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worden met applaus door de aanwezigen beloond.
In het afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe kandidaat bestuursleden al actief geworden om ervoor te
zorgen dat de Belangenvereniging enige continuïteit kent en op een aantal terreinen weer actief kon
worden. Formeel moeten echter nog wel de benoemingen volgen. Dit betreft Arie Blom en Harry Reddering
als algemeen bestuurslid, Kees Franke als penningmeester en Kees v.d. Werf als voorzitter. Er zijn door de
aanwezigen geen tegenkandidaten voorgesteld. Met applaus worden genoemde kandidaten gekozen.
Er is nu nog één vacature als algemeen bestuurslid.
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Oranjefonds
Kees Elzinga geeft een toelichting. Het Oranjefonds heeft de afgelopen jaren meerdere keren geld
gedoneerd om activiteiten in de Glind mogelijk te maken. O.a. het financieren van een Dorpscontactpersoon
met een bedrag van € 7000,-. Er wordt in de Glind nog niet gecollecteerd voor het Oranjefonds en dit zou
als een soort tegenprestatie zeker een goede zaak zijn. Hiervoor is een coördinator nodig die collectanten
werft en in de week van 17 mei de collecte organiseert. Een deel van de opbrengst is voor de eigen kas. De
voorzitter roept kandidaten op zich te melden. Ook op de website zal een oproep verschijnen. Jetteke
Keuken vraagt zich af of jongeren ook als collectant kunnen worden ingezet. Mogelijk is dit wel het geval,
maar dat zal moeten worden gevraagd.
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Rondvraag
Myra Steens heeft twee onderwerpen:
 De Giro di Barneveld is een initiatief van het toeristisch aanjaagteam van de gemeente. Myra Steens
en Carla van der Heuvel trekken dit evenement. Er kunnen tal van activiteiten worden gelanceerd in
het kader van dit evenement dat meelift op de promotionele activiteiten rond de Giro d'Italia die in
Apeldoorn van start gaat medio mei 2016. Er komt een website www.girodibarneveld.nl waarop
deelnemende ondernemers en organisaties kosteloos worden vermeld. Via een link naar hun eigen
website kunnen zij zo hun roze aanbod presenteren. Een 75 kilometer lange nieuwe fietsroute
verbind zo alle kernen van Barneveld aan elkaar. Intermetzo heeft een locatie ter beschikking
gesteld aan de Rudolphlaan waar fietsen kunnen worden bewerkt. De Rudolphstichting heeft de
eerder gebruikte kijkvensters beschikbaar gesteld die inmiddels roze gekleurd zijn. Myra roept ieder
op enthousiast mee te doen.
 De website van Glind.nl wordt sinds kort gesponsord door bedrijven die hierop vermeld zijn.
Inmiddels is er al door 17 bedrijven € 15,- betaald om de site in stand te kunnen houden.
8
Duurzaamheid
De voorzitter geeft een toelichting op de ontwikkelingen van het laatste jaar m.b.t. dit onderwerp. Nu de
Belangenvereniging weer een [bijna] voltallig bestuur heeft zijn er ook meer mogelijkheden om op
meerdere terreinen actief te worden. De ontwikkeling van duurzaam gebruik van energiebronnen en de
verduurzaming van de samenleving is een van deze belangrijke terreinen. Als Belangenvereniging willen we
graag aansluiten bij de initiatieven die al eerder zijn genomen door de Rudolphstichting en de heer Werner
van Katwijk. De Belangenvereniging wil geen trekkersrol vervullen. Wel ondersteunt de Belangenvereniging
de doelstellingen die de gemeente heeft bepaald en hierover is al overleg geweest tussen het bestuur van
de Belangenvereniging en wethouder Fokkema. De Belangenvereniging is er voor alle inwoners van de Glind
en wil zich daarom niet binden aan particuliere of zakelijke initiatieven. Het zal niet voor ieder zo zijn dat
initiatieven worden toegejuicht. Uit het door de Werner van Katwijk opgestelde rapport komen een aantal
adviezen naar voren die in dit kader wel de nodige aandacht verdienen. Om het belang van dit onderwerp
te onderstrepen is besloten om een speciale commissie in het leven te roepen waardoor de aandacht voor
dit onderwerp ook blijft bestaan.
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Installatie Commissie Duurzaamheid
De bestuursleden Harry Reddering en Arie Blom zijn bereid gevonden de Commissie Duurzaamheid gestalte
te geven en leden te werven. Tot op heden zijn Arie Zevenbergen en Aalt Visscher bereid gevonden om in
deze commissie zitting te nemen. Er wordt nog gezocht naar een vijfde lid. De taak van de commissie zal
worden vastgelegd. Gedacht wordt aan het ondersteunen van initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
het zoeken naar middelen om activiteiten te kunnen bekostigen en het bijhouden van informatie over
nieuwe ontwikkelingen.
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Werner van Katwijk geeft aan dat hij blij is met het standpunt van de Belangenvereniging en indien gewenst
kan adviseren. De Klaas Beens vraagt of de eerder al genoemde collectiviteit nu uit beeld is verdwenen. De
voorzitter antwoordt dat dat niet het geval is, maar dat het nu aan de commissie is om hiernaar te kijken.
In dit verband dat er overleg is geweest met Jaap van Deelen over diens initiatief m.b.t. de
zonnepanelenweide. Op maandag 18 april wordt hierover een voorlichtingsavond georganiseerd door dhr.
van Deelen zelf. Myra Steens benadrukt nog dat ook het educatieve aspect van duurzaamheid aandacht
moet krijgen, juist in een dorp als De Glind waar veel jongeren wonen. Harry Reddering geeft aan dat de
keuze voor een commissie ook wordt gedaan vanwege het brede en uitgebreide karakter van
Duurzaamheid.
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Energieneutraal wonen
Na de pauze geeft Aalt Visscher ons een inkijkje in de wijze waarop hij de afgelopen jaren is omgegaan met
duurzaam energieverbruik. Zijn motivatie haalde hij uit de bewustwording dat we maar één aarde hebben
en dat die ook voor volgende generaties nog bewoonbaar moet blijven. Hij vertelt hoe hij er in geslaagd is
om met behulp van warmtepompen en andere middelen zijn energierekening tot een minimum te beperken.
Van € 220,- per maand in 2007 tot ruim € 100,- per jaar in 2016. Een indrukwekkende prestatie waarvoor
veel investering en inventiviteit nodig was. Middels een aantal dia's zijn we getuige van de maatregelen die
hij hiertoe heeft genomen. Maar ook veel fietsen en vrijwel geen auto gebruiken, niet meer vliegen en
andere energieverslindende activiteiten mijden zijn onderdeel van zijn dagelijks leven geworden. Ook als
docent op een MBO school probeert hij zijn leerlingen te wijzen op een verstandig gebruik van energie. Na
zijn presentatie volgde nog een discussie aan de hand van enkele door de aanwezigen gestelde vragen.
De avond wordt afgesloten door de voorzitter met een woord van dank aan allen aan die deze avond
hebben meegewerkt.

