Verslag ledenvergadering Gemeenschapsraad Neede (GRN)
30 mei 2018
Locatie d’ Oale Smederije in Neede
Aanwezig:
a) Dhr. Westhoff (voorzitter), mw. Breukers (secretariaat), dhr. Winkeldermaat, dhr. Wensink, dhr. van
der Werff, dhr. Slotboom – bestuur Gemeenschapsraad Neede
b) Mw. Busz - Gemeente Berkelland
c) Dhr. Grevelink – OVN
d) Dhr. van Heek, mw. Salomons, mw. Klein Holkenborg – DKK
e) Dhr. Weeber – Achterhoek Nieuws
d) leden: PCOB (dhr Markerink, mw. Lindeboom en mw. Geels - Antink), VVE de Esgaarden (dhr. R.
Winkelhorst ), Vrouwen van Nu (mw. R. Hogemans, mw. Ten Hooven, Mw. Wilbrink) HKN Neede (dhr.
B. Wilbink), Natuurpark Kronenkamp (dhr. Borgers), SEN (dhr. Larink, dhr. Lodeweeg)
Afwezig met kennisgeving:
Mw. Tiessens, dhr. Agterhuis, mw.Ten Hoopen,

1) Opening
❖ Om 20.00 uur heet voorzitter I. Westhoff iedereen welkom.
Het is de 11e jaarvergadering van de GRN.

2) Ingekomen stukken
❖ Er zijn geen ingekomen stukken.
3) Agenda en Mededelingen
❖ De agenda voor deze avond wordt ongewijzigd vastgesteld.
❖ Inus stelt Elma Busz als contactpersoon vanuit de gemeente Berkelland voor.
Zij is in 2018 de contactpersoon voor de kern Neede.
❖Inus geeft een korte toelichting op de activiteiten waar de GRN zich in 2017 mee bezig heeft
gehouden. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Largas / entree hoek Rondweg – Haaksbergseweg. Dankzij inspanningen van de GRN blijft de
entree van Neede open. Daarnaast wordt de woning van de familie Luttikholt verplaatst.
- Woonbeleid gemeente Berkelland – woningcontingent – verruiming bestemmingsplannen. Dit in
relatie tot de oplevering van de nieuwe N18/A18.
- Taskforce Centrum Neede – Oudestraat. Bezig met de ontwikkeling van een visie op de toekomst
van de Oudestraat.
- Boerderij de Meijer – Bidbookprocedure, brainstormavond met mogelijk geïnteresseerde gebruikers.
- Accommodatie onderzoek door DKK om ruimten te inventariseren en om de behoefte aan ruimte te
bepalen (5 juli aanstaande zal er een informatieavond over de invulling van dit onderzoek worden
gehouden).

- Uitkijktoren op de Berg/ Ordelmanskoele/ aanleg klim en klauterparcours en uitkijktoren.
- Oplevering nieuwe website GRN en activiteiten op de sociale media.
- Brief ontsluiting industrieterrein Russchemors.
- Natuurpark Kronenkamp.
- Brieven richting formateur inzake de vorming van een nieuwe coalitie voor Berkelland.

4) Verslag ledenvergadering 2016.
❖ Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

5) Beschrijvend Jaarverslag 2017
Het jaarverslag is naar de leden verstuurd en op de website en via een link op facebook gepubliceerd.
Jaarverslag wordt ook als bijlage bij dit verslag gevoegd. De voorzitter geeft nog een toelichting op het
verslag. Bij agendapunt 3 zijn de meeste punten al behandeld. Menno licht de ontwikkelingen en de
huidige stand van zaken binnen de Taskforce Oudestraat nog even toe.
Dank aan de secretaris voor het opstellen van het verslag.

6) Financiën/ kascontrolecommissie
❖ Financieel verslag
Penningmeester geeft een toelichting op het resultaat, de balans en het exploitatieoverzicht worden
toegelicht.
Het financieel overzicht wordt goedgekeurd. Dank aan de penningmeester.
❖ Kascontrole
Dhr. F. Agterhuis en dhr. R. Winkelhorst hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben gezamenlijk de
financiële administratie steekproefsgewijs gecontroleerd en getekend.
❖ Dechargeren penningmeester
Dhr. R. Winkelhorst deelt mee dat de administratie akkoord is bevonden.
De penningmeester wordt gedechargeerd.

7) Benoeming kascontrolecommissie 2018
❖ Aftredend is dhr.Agterhuis. Er hebben zich vooraf geen kandidaten gemeld.
Mw. Hogemans heeft zich in 2017 aangemeld als kascontrolecommissie lid. Samen met dhr.
Winkelhorst vormt zij de kascontrolecommissie voor 2018.
Dhr. Grevelink wordt benoemd als reserve lid. Hij schuift in 2018 een plaats door.

8) Vaststellen contributie 2018
❖ Het voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven op € 5,00 per lid wordt door de leden
aangenomen.
9) Bestuursverkiezing
❖ Aftredend volgens rooster van aftreden
❖ Er zijn vier personen aftredend: dhr. I. Westhoff, dhr. W. Winkeldermaat, dhr. J.W. Wensink en
mw. E. Breukers
Om de continuïteit van het bestuur te garanderen blijven zij allen aan tot aan de volgende
bestuursvergadering aan. De werving van vervangende bestuursleden heeft prioriteit.
De aanwezige leden gaan akkoord met deze beslissing.

❖ Rene Slotboom en Hennie Tiessens hebben zich gemeld als nieuw bestuurslid. Ze worden beiden
benoemd in de ledenvergadering. Hennie is afwezig wegens vakantie. Rene stelt zich kort voor aan
de aanwezigen.

10) Rondvraag
❖ 30 km zone in de Ouderstraat – Marktstraat. Er wordt op de stoep geparkeerd wat ervoor zorgt
dat minder validen op de stoep niet meer verder kunnen.
Elma geeft aan dat de Oudestraat stapsvoets rijden blijft (winkelerf / 5km per uur). De overige straten
in het centrum worden allen 30 km zone, ook de Borculoseweg.
Voor het parkeren moet een BOA komen en handhavend optreden. Wellicht is het ook een idee om
langs de kant van de stoep palen te plaatsen, zodat de auto’s er niet meer kunnen parkeren.

Datum jaarvergadering 2018: 22 mei 2019.

11) Sluiting vergadering door voorzitter
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
Na een korte pauze worden de leden geïnformeerd door Ger Borgers over de ontwikkelingen bij
Natuurpark Kronenkamp. Peter van Heek geeft een korte toelichting op het accommodatieonderzoek
en nodigt de aanwezigen uit om 5 juli a.s. te komen op de informatieavond.
Vervolgens vertelt Sabine Salomons over de gevolgen van de in werking treeding van de AVG voor
verenigingen.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering,
Verslag opgemaakt d.d. 10-06-2018,

G. Westhoff, voorzitter
E. Breukers, secretaris

Bijlagen:
-

Jaarverslag 2017

