Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 mei 2017
Aanwezig: 22 leden.
Welkom door de voorzitter dhr. Kees v.d. Werf. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2016:geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Sociaal jaarverslag 2016: De secretaris leest het verslag voor. Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het
verslag wordt daarom vastgesteld. Er zijn naar aanleiding van het verslag enkele vragen:
 Hoe is het onderhoud van de entreeborden aan de ingang van het dorp geregeld ? Hier is geen
budget voor gereserveerd. Dat zal in de komende jaren wel moeten. M.b.t. het Wijkplatform geeft
dhr. Van der Werf aan dat de samenwerking met de gemeente als plezierig en ter zake doend wordt
ervaren. O.a. het voetpad langs de Postweg was direct na het verzoek om herstel geregeld. De
randen van de Postweg zullen medio 2018 in het wegenverkeersplan worden opgenomen. De
gemeente is van plan er z.g. betongrastegels te plaatsen.
 M.b.t. de Schoonderbekerweg geeft dhr. v.d. Werf aan dat hierover een brief is opgesteld door de
bewoners aan de gemeente Leusden. Het voorstel is om de weg af te sluiten voor andere gebruikers
dan aanwonenden. Als Belangenvereniging hebben we deze actie niet ondersteund. Met de
Dorpsraad Achterveld wordt bekeken of er een andere oplossing is waardoor bewoners van de
Glind deze weg kunnen blijven gebruiken.
Financieel jaarverslag: Kees Franke, penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
Dhr. Beens complimenteert het bestuur met het resultaat.
Er is een vraag naar de begroting voor het Dorpsplan ad € 1000,- Dit bedrag is voorlopig de eigen bijdrage
voor het hele proces. Van de gemeente mag een bijdrage worden verwacht en ook de Rudolphstichting
heeft ondersteuning toegezegd. Er is ook een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds.
Verslag van de kascommissie: Mevr. Blom en dhr. Noorlander hebben de boeken gecontroleerd en
vastgesteld dat deze in orde zijn. De penningmeester wordt daarom met applaus gedechargeerd.
Voor volgend jaar bestaat de kascommissie uit de heren Noorlander en Beens.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is mevr.Myra Steens. Zij is helaas verhinderd deze avond i.v.m. vakantie. Dhr.
v.d.Werf stelt vast dat haar inbreng in het bestuur en haar verbindende capaciteiten node gemist zullen
worden. Er zal nog aandacht worden besteed aan haar aftreden.
Mevr. Saskia Verzijl is al enige tijd als adspirant bestuurslid werkzaam. De vergadering benoemd haar nu
formeel met applaus.
Het bestuur roept de leden op kandidaten voor te dragen. Dhr. Reddering vult aan dat de commissie
duurzaamheid twee vacatures heeft en sluit zich aan bij de oproep.
Duurzaamheid: Dhr. Elzinga doet verslag van de bestuurlijke bijeenkomst van 24 april over de zuiveringskas.
De gemeente heeft aangegeven dat de persleiding van het riool, die vanaf de Glind naar Ede loopt
onvoldoende capaciteit meer heeft. Al geruime tijd wordt daarom gekeken naar de mogelijkheid om een
biologische zuiveringskas in het dorp te installeren. In dit project wordt nauw samengewerkt met de
gemeente Leusden en alle belanghebbende partijen. Tijdens het overleg is besloten om verder te gaan met
de procedure en de kosten en subsidiemogelijkheden te onderzoeken.
Sluiting van de vergadering door de voorzitter. Hierna is een korte pauze en zal het tweede deel van de
avond het maken van een dorpsplan aan de orde komen. Hierover is een apart verslag gemaakt.

