Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019
Aanwezig: 21 leden; een inwoner/belangstellende en één gastspreker. Afwezig met
kennisgeving 17 leden.
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Welkom en aanvullingen op de agenda
De voorzitter Kees van der Werf heet alle aanwezigen welkom, speciaal Jerphaas
Donner, strategisch medewerker duurzaamheid van de gemeente Barneveld. Hij
zal het gedeelte na de pauze verzorgen.
De voorzitter stelt voor even een rondje kennismaking te doen omdat sommige
aanwezigen niet iedereen kennen. In verband met het programma na de pauze
zal het agendapunt 7: rondvraag voor de pauze worden behandeld.
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Verslag van de ALV van 2018
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 wordt zonder verdere
aanvullingen en wijzigingen vastgesteld.
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Sociaal jaarverslag 2018
Secretaris Kees Elzinga leest het sociaal jaarverslag voor. Hierin zijn de activiteiten
van de Belangenvereniging van het afgelopen jaar vermeld. Onder het punt De
Belangenvereniging actief zesde alinea wordt vermeld het Gelders Landschap. Dit
moet zijn de Stichting Gelders Landschapsbeheer. Verder geen aanvullingen of
wijzigingen. Het verslag wordt vastgesteld.
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Financieel jaarverslag 2018
 Penningmeester Kees Franke geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
 Het positieve saldo van 2018 zal in 2019 worden uitgegeven aan het dorpsplan.
Voor dit plan zijn in 2018 subsidies verkregen, maar de kosten zullen voor een
groot gedeelte pas in 2019 worden gemaakt.
 De Belangenvereniging heeft ook een intermediaire functie als het gaat om
financiering van dorpsactiviteiten en toegekende subsidies. O.a. de
Sinterklaasviering voor alle kinderen in De Glind, de subsidie voor het
Dorpsplan en de duurzaamheidssubsidie van bijna € 190.000,- vallen hier
onder. De financiers willen graag één aanspreekpunt. De penningmeester van
de Belangenvereniging zorgt dan voor ontvangst en verspreiding van de
middelen.
 De voorzitter licht over de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen toe dat het
hier gaat om een bedrag dat oorspronkelijk door de gemeente was begroot voor
de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld van sv De Glind. Bij de opheffing van
de vereniging zou dit bedrag normaal terug vloeien in de algemene reserve van
de gemeente. De belangenvereniging heeft, mede namens zwembadbestuur en
RS gevraagd dit bedrag voor De Glind in te mogen zetten voor
duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente ging daarmee akkoord, op
voorwaarde dat de besparingen bij de RS structureel mede ingezet zouden
worden voor meer continuïteit in het sport- en vrijetijdaanbod in ons dorpZoals
bekend mag worden verondersteld is gedurende de laatste jaren in de
jeugdzorg op de financiering van de vrije- tijdsactiviteiten voor de jeugd fors





bezuinigd. Hierdoor dreigden veel activiteiten en sport mogelijkheden te
verdwijnen.
Met deze zogenaamde U-bocht constructie is dit nu voor een aantal jaren
opgelost. Dit roept toch vragen op.
◦ Dhr. Blom vraagt of een dergelijke constructie ook mogelijk is als een aantal
agrariërs de handen ineen slaan voor een aanvraag.
◦ De heer Visscher vraagt of er wel controle is op de besteding van de
middelen.
◦ Een der aanwezigen vraagt of de vrije tijds activiteiten toegankelijk zijn voor
alle kinderen en jongeren in De Glind
De voorzitter beaamt dat ook voor anderen de Belangenvereniging als
intermediair kan fungeren, mits de samenleving in De Glind daarvan profiteert.
De gemeente controleert uiteindelijk of het hele bedrag van de
duurzaamheidssubsidie wel verantwoord is besteed. Vermoedelijk dit jaar zal
het hele project worden voltooid en kunnen de resultaten te zijner tijd in het
financieel jaarverslag van 2019 vermeld worden. Alle jongeren in De Glind
kunnen meedoen met de activiteiten.
Voorts geeft de penningmeester aan dat de redactie van de website glind.nl
een verzoek heeft gedaan om deze te actualiseren. De huidige opzet is alweer
vijf jaar oud en toe aan modernisering. Mevr. Steens licht toe dat voor de
financiering een aanvraag gaat naar de Glindse Werkgroep Fondsenwerving.
Dhr. Visscher vraagt zich af of de kosten van de website lager zouden kunnen
worden. Uit eigen ervaring weet hij dat zelf programmeren niet zo moeilijk is.
Mevr. Steens meent dat de website glind.nl vanwege de grootte niet zomaar
zelf te onderhouden valt. Dhr. Beens stelt voor dhr. Visscher nadere informatie
te verstrekken over de opbouw van de website.

Hierna ontstaat er een discussie over de PR van de Belangenvereniging.
Diverse aanwezigen spreken de wens uit de BLV. zich meer profileert en een
betere informatie geeft over de diverse activiteiten, zowel op de website als in de
Glindse Bazuin, en ook meer leden zou moeten hebben. Dit is zeker ook de wens
van het bestuur. Vorig jaar is nog een ledenwerfactie geweest met verspreiding
van flyers en een rondzendmail. Dit heeft echter maar één nieuw lid opgeleverd.
Hier doet zich ook het gemis aan een Pr-bestuurslid voelen. Een voorstel
uit de zaal om ieder lid van de BLV. te vragen de buren en kennissen in De Glind
te werven wordt met instemming begroet.
Tenslotte wordt op voorstel van de penningmeester de contributie vastgesteld op
het huidige niveau.
Verslag van de kascommissie: Dhr. Beens en mevr. Steens hebben de boeken
gecontroleerd en daar van schriftelijk verslag uitgebracht. Zij zijn akkoord met de
resultaten. De penningmeester wordt hierna met applaus gedechargeerd. De
kascommissie voor 2019 zal bestaan uit mevr. Steens en dhr. De Wit.
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Bestuursverkiezing
De in de agenda vermelde kandidatuur van dhr. Kamperman is helaas gewijzigd.
Dhr. Kamperman heeft zich teruggetrokken. Daardoor is alleen dhr. Martien Essers
nog kandidaat. Hij wordt met applaus benoemd. Hierdoor blijven er twee
vacatures bestaan. De voorzitter vraagt ieder dringend om kandidaten
aan te dragen.

7 Rondvraag
 Dhr. Van den Heuvel vraagt of de plaats waar de jaarlijkse kerstboom moet staan
nu definitief kan worden vastgesteld en niet op het laatste moment. De voorzitter
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licht toe dat die plek er was maar vlak voor de plaatsing werd ingenomen door de
firma die de rioleringswerkzaamheden doet. De plaats in de rand van de
natuurspeelplaats is echter goed bevallen. Dit zal de vaste plek worden. Mevr. Van
den Heuvel vraagt aandacht voor het tijdig weer weghalen van de boom.
De volgende vraag betreft de Wijk van de Toekomst. Deze intentieverklaring zou
op 18 maart worden getekend. Er bleek echter onvoldoende draagvlak waardoor
op het laatste moment in overleg met de gemeente is besloten dit uit te stellen.
Diverse aanwezigen laten weten dat de informatieverstrekking vooraf
onvoldoende was. Dhr. Van Deelen vraagt vervolgens of het bestuur hier wat van
geleerd heeft. Dat is het geval. De voorzitter bevestigd dat betere voorlichting en
een langere aanlooptijd wellicht een ander resultaat hadden opgeleverd. Nu
hebben we mogelijk wel een bedrag van € 50.000,- aan subsidie misgelopen. Dhr.
Donner geeft nieuwe informatie. Subsidie kan nog worden aangevraagd tot 1
januari 2020 omdat er te weinig aanvragen waren ontvangen bij de Provincie.
Mevr. Steens vestigt de aandacht op het logo van het Wijkplatform. Dhr. Elzinga
merkt op dat het woord Jeugddorp verwijderd zou moeten worden. Dat is ook in
de lijn van het concept dorpsplan. Veel inwoners en jongeren menen dat zij niet in
een Jeugddorp wonen maar gewoon in De Glind.
Duurzaamheid.
Na de pauze geeft dhr. Donner van de gemeente Barneveld een presentatie over
Duurzaamheid aan de hand van een powerpoint.
Na deze presentatie bedankt de voorzitter hem voor de wijze waarop dit werd
gedaan. Hij stelt de aanwezigen de vraag of men meent dat er nu voldoende
draagvlak is ontstaan om stappen te nemen zoals gewenst en door de gemeente
ook is voorgesteld. De aanwezigen menen van wel, maar dat geldt dan alleen voor
de nu aanwezige leden. Er blijft een duidelijke zorg dat nog lang niet iedere
bewoner van de Glind is bereikt. Daarom zal nog meer informatie moeten worden
gecommuniceerd.
Een voorstel van dhr. Van Deelen om een mail aan alle leden te sturen met de
mededeling dat de vergadering vanavond een positief besluit heeft genomen en
dat gevraagd wordt om dit binnen een bepaalde periode ook te ondersteunen zal
het bestuur in beraad nemen.
De avond wordt rond 22.30uur afgesloten met een borrel [op eigen kosten]

