Verslag Algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging De Glind/ 23 april 2014

1. Opening en mededelingen.
Bestuurder Herman van Huissteden, heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Ongeveer 30
personen zijn aanwezig: bestuursleden ( Ferdinand Noorlander afwezig gemeld), leden en
belangstellenden, t.w Nico van Maanen en Edson Brukx De stukken zijn helaas niet tijdig
gepubliceerd op de website. Daarom worden deze ter vergadering uitgedeeld.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals deze is verspreid.
3. Verslag 24 april 2013
Geen op- en aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
4. Sociaal Jaarverslag 2013
Er werden enkele vragen gesteld.
Kunstgrasveldje:
Sandra Hoogerheide vroeg zich af hoe het staat met het beloofde voetbalveldje. Gidia ( als
betrokken bewoner) is met RS, Gemeente en wethouders van de gemeente en groepje jongeren
nog steeds in overleg. Ook de YMCA is inmiddels overlegpartner. Als de plek helder is kan de
realisatie voor de zomer wellicht al plaatsvinden.
Omnivereniging:
Rikus Marring merkt op dat Glindster, nadat Omni even stil gevallen is, een spil aan het worden is
om tot samenwerking te komen wat betreft activiteiten ( Ook begint er samenwerking te onstaan
met YMCA)
GOP:
Henk Bouw merkt op dat de toegezegde notulen nog op de website geplaatst gaan worden. Er
worden vragen gesteld over wat het GOP doet en in hoeverre dit anders is dan de functie van de
BLV. Wat betreft de inhoud van elk overleg verwijzen we naar de website www.glind.nl. Onder het
kopje wonen is te vinden wie, wat doet!!Het GOP vertegenwoordigt meerdere organisaties en heeft
geen beslissingsbevoegdheid.De Toekomstvisie is voor beide overlegstructuren het uitgangspunt.
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Toelichting vanuit BLV

Organisatie van Koningsdag zijn in principe geen zaken die bij de BLV thuishoren. Dit zou
dorpsbreed opgepakt moeten worden. Dit jaar bleef het enthousiasme wat achter en was er vanuit
een aantal bewoners ( tevens BLV ers) niet genoeg mogelijkheden dit te organiseren. Het idee is
om onder de bewoners weer een groep enthousiastelingen te laten ontstaan die de kar met elkaar
gaan trekken. De DCP kan hier wellicht ook een begeleidende rol in gaan spelen. Er zal weer een
netwerk moeten gaan ontstaan waarin de diverse straten aan te sturen zijn. Iedereen is het er wel
over eens dat in De Glind ook Koningsdag groots gevierd moet en kan worden.
Voor de 4 mei herdenking organiseert de BLV sinds jaar en dag het programma en legt namens de
bewoners de bloemen, maar ook hierin kunnen bewoners participeren. Er is dit jaar een draaiboek
gemaakt waardoor deze taak ook door enthousiaste bewoners kan worden uitgevoerd.
Verder geen vragen of opmerkingen en daarmee wordt het verslag vastgesteld. Dank aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit verslag.
5. Financiële zaken
5a. Financieel jaarverslag 2013
Voor 2013 is er een tekort van € 848 hetgeen ondermeer veroorzaakt wordt door tegenvallende
contributie en door hogere kosten door een tweede ledenvergadering in het najaar. Voor de
contributie zal er binnenkort nog een aanmaning verstuurd worden naar diegenen die nog niet
betaald hebben.
Het bestuur vind dat het tekort geen probleem omdat de vermogenspositie de laatste jaren flink
was gestegen en het niet de bedoeling is dat de BLV een vermogende club wordt, maar het geld
besteed moet worden voor het dorp.
Het bedrag van de Kroonappels is in 2013 door Joozt overgedragen aan de BLV ter besteding aan
de bewoners. Hier is door de BLV uiteindelijk besloten hier in 2014 de gezamenlijke maaltijd op
Koningsdag van te financieren. 64 personen hebben er aan deelgenomen. Door enkele leden
wordt aangegeven dat ze de keuze voor een dorpsmaaltijd teleurstellend vinden, nu er geen
koningsdag gehouden wordt. Het bestuur zal in overleg gaan met Glindster en het geld dat
eventueel nog over is (schatting € 750.00) zal worden gebruikt voor een ander project binnen de
Glind.
Het financieel verslag is beoordeeld door de kascontrolecommissie bestaande uit Wim Zwiers en
Richard van Dijk en akkoord bevonden. Het verslag wordt daarna door de vergadering vastgesteld.
Voor de kascontrolecommissie is Wim Zwiers aftreden. Sandra Hoogerheide zal zijn plaats
innemen.
Er is nog geen de begroting voor 2014 opgesteld. Er wordt een zelfde scenario als 2013
verwacht. Er is weer een klein verlies ingecalculeerd. Dit heeft te maken met een tegenvallend
aantal leden en kosten voor de dorpscontactpersoon. Van de ongeveer 160 woningen in De Glind
hebben we momenteel 66 leden. We hopen met betere communicatie door de website en
visitekaartjes onze huidige leden en potentiele leden beter te kunnen informeren om de functie van
de BLV beter te kunnen uitdragen.
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Kees van der Werff deed nog een suggestie aan de hand. Als niet tijdig is betaald en na
aanmaning over gaan tot royeren als lid.
Idee om zo vroeg mogelijk in het jaar de contributie te innen ( bijv 1e kwartaal), evt gevolgd door
de aanmaning (2e kwartaal ). Dit omdat anders de twee bedragen te kort op elkaar volgen en dit
niet stimuleert om lid te blijven..het bedrag loopt dan wel erg op!.
6. Bestuur
We zijn opzoek naar een drietal bestuursleden BLV ( Voorzitter, Algemeen Lid en een Ambtelijk
sekretaris). De profielschetsen zijn te vinden op www.glind.nl
7. Rondvraag:
Welkom aan Edson Brukx. Hij is sinds dit jaar onze nieuwe coödinator Wijkplatform en vervangt
Wilco de Boer van de gemeente Barneveld. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de website. Zijn
eerste interventie was op verzoek van nieuwe eigenaars Schoonderbekerweg 2 ( Fam Methorst)
het uitnodigen van een ambtenaar van verkeer bij een gesprek tussen bewoners tevens eigenaars
van voornoemde weg ivm verkeersremmende maatregelen bij asfalteringswerkzaamheden. Dit
heeft geresulteerd in het feit dat de weg nu in zijn geheel geasfalteerd is. We hopen maar dat het
geen sluiproute ( en race baan) gaat worden.
Politie: Tot voor kort was het allemaal heel rustig. Nico meldt ons dat de laatste 5 weken er veel
vernielingen hebben plaatsgevonden bij de Donnerschool. Er is ook een brandstichting geweest bij
Hoeve De Knip . En er liepen zo'n 3-4 kinderen per week weg. Op beide scholen zijn insluipingen
geweest. Geen inbraken in woningen.
8. Sluiting:
We bedanken alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng en sluiten de vergadering. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd na de pauze mee te doen met de twee helft onder enthousiaste begeleiding
van Jetteke keuken onze Dorpscontactpersoon. Alle informatie hierover is later terug te vinden op
de website onder wonen/dorpscontactpersoon.
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