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1e Concept 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017 

 
Aanwezig: Er waren 20 aanwezigen (inclusief 5 bestuursleden),  

waarbij 1 gast  namens de gemeente Rheden  Tim van den Bor 
  3 leden hebben zich afgemeld (waaronder 1 bestuurslid) 
 

Verslag: Martin van Gessel 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 

1.  Opening en mededelingen 
Om half acht opent Jan Hulsing de vergadering en heet eenieder welkom.  
Jan Hulsing leidt als interim-voorzitter de vergadering en geeft een korte toelichting op 
de agenda.  
 

2.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016 
Het verslag is ter vergadering uitgereikt. 
Er zijn geen tekstuele op- en/of aanmerkingen gemaakt.  
Het verslag wordt hiermee vastgesteld  

 

3. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag is ter vergadering uitgereikt en was tevoren beschikbaar op onze 
webpagina. 
Op pagina 2 wordt in het stukje over de AED-bekostiging door Tjibbe de Boer gemeld 
dat hij contact met het BS-bestuur heeft gehad over een alternatief-kostenverhaal voor 
de AED-gebruikerscursus. Rob Lammerts (penningmeester) bevestigt dit contact maar 
geeft aan hiermee nog geen reknening te hebben gehouden in de vandaag voorliggende 
begroting voor 2017 
Het jaarverslag wordt zonder verdere vragen en op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 
4. Financieel jaarverslag 2016  

De betreffende stukken zijn ter vergadering uitgereikt. 
De penningmeester geeft een korte toelichting bij het financieel jaarverslag c.q. de 
balansrekening.  
 
Er wordt door hem ingegaan op de financiering van de AED-voorziening.  Een subsidie-
aanvraag bij de gemeente is in 2014  toegekend maar wordt sindsdien niet meer 
gehonoreerd omdat de gemeente Rheden uitgaat van de brandweer als ‘first responder’ 
bij hartfalen-meldingen. Gegeven de wens uit het dorp om de AED-voorziening te 
handhaven, zal er dus een kostenplaatje opgemaakt moeten worden uitgaande van de 
volgende kosten-elementen:  - beheer en onderhoud van het huidige apparaat, - 
gebruikerscursussen en – afschrijving. De technische levensduur van het huidige 
apparaat werd eerst afgegeven op 10 jaar maar is door de onderhoudsfirma recentelijk 
bijgesteld naar 15 à 20 jaar. Bovendien is er een wens opgekomen (op basis van snelle 
bereikbaarheid van uit de Loohof/van Rhemenhof) om een tweede AED te plaatsen op 
het Kerkplantsoen. Er zijn door de BS initiatieven ondernomen om de financiering onder 
te brengen bij de gezamenlijke (grotere) Spankerense verenigingen. Op dit moment 
heeft de BS € 900 gereserveerd. De financieringsinitiatieven worden in het komende jaar 
uitgewerkt en geconcretiseerd. In de volgende ALV wordt gestreefd om tot een nader 
bekostigingsafspraak te komen. 
 

 

Belangenvereniging 

Spankeren 
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De post ‘informatiebulletin bevat een afrekening van het winternummer 2016-2017 en is 
daarom hger als gebruikelijk en wijkt daarmee ook af van de begrootte kosten. 
 
Het betoog over de AED-financiering lokte enkele opmerkingen uit maar verder zijn er 
geen vragen gesteld. 

 
5. Verslag commissie kascontrole 

De kascommissie bestaande uit de heer Berry Eskes en de heer Henk Rust heeft de 
financiële administratie gecontroleerd. De heer Rust (reserve-lid) nam hierbij de plaats in 
van mevrouw Quint die wegens verhuizing naar Hoog Keppel is teruggetreden. 
Op grond van de constatering dat de financiën via de aangeleverde stukken goed en 
traceerbaar waren verantwoord stellen zij voor het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieël beleid in 2016. 
De vergadering gaat hiermee middels applaus akkoord. De voorzitter dankt de 
commissie voor het uitgevoerde werk. 

 
6. Verkiezing commissie kascontrole 

Voor de nieuwe kascommissie zijn beschikbaar gevonden en door de vergadering 
gekozen verklaard; de heer Berry Eskes en de heer Henk Rust met als reserve de  
heer Tjibbe de Boer. 
 

7. Begroting 2017 en contributie 2017 
De begroting is ter vergadering uitgereikt. 
De penningmeester (Rob Lammerts) stelt ter toelichting dat:  
• de inkomsten uit contributie geschat worden op €.1350,-. bij een verwacht ledental 

van 270 gedurende het jaar 2017   
• er wederom een communicatie-subsidie à € 700 gevraagd (en hopelijk gekregen) 

wordt bij de gemeente Rheden,  
• er meerkosten zijn door de kosten voor trainingen ‘reanimatie en AED-gebruik’, maar 

is al dat er een initiatief is genomen om de kosten voor de BS beheersbaar te 
houden. 

Bij de verwachte subsidie-toekenningen door de gemeente kan de contributie op € 5,-  
gehandhaafd worden.  
 
De begroting voor 2017 en de voorgestelde contributie worden met algemene  
instemming  goedgekeurd.  

 
8. Bestuursmutaties  

Volgens rooster zijn aftredend Martin van Gessel en Harold Smeltink; zij werden 
herkozen  
Bea Waterborg heeft vanwege persoonlijke omstandigheden besloten haar 
bestuurslidmaatschap te beëindigen. De voorzitter memoreert Bea’s grote inzet voor de 
BS en bedankt haar daarvoor namens de leden en overreikt een cadeau-bon. De 
aanwezigen onderstrepen zijn woorden met applaus. 
Het bestuur is hiermee teruggelopen naar 5 leden. Het wordt daarmee moeilijk om alle 
taken uitgevoerd te krijgen. Versterking is dus zeer gewenst. Daarnaast blijft het zoeken 
naar een nieuwe formele voorzitter. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen andere onderwerpen aan de orde gesteld. 

 
10. Rondvraag 

- Martin van Gessel meldt dat inmiddels ca. 120 Spankenaren zich hebben 
opgegeven voor de WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Zij zijn volgens plan 
ingedeeld in een van de drie subgroepn waarbij iedere subgroep een beheerder 
heeft, 

- Het wandelroute-onderhoud zal in projectvorm verder gaan. Ferry Bulten en  
Tjibbe de Boer pakken dit op, 

- Door Tjibbe de Boer wordt gemeld dat de herhalingscursus voor de AED-gebruikers 
in april zal plaatsvinden. De deelnemers worden persoonlijk benaderd, 
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- Door aanwonende wordt gemeld dat de straatgoten op de Overweg verstopt zijn. Er 
blijft veel water staan mat name ter hoogtr van de huisnummers 24 en 55.  
Tim van den Bor zegt toe te gssn kijken en aktie te nemen, 

- er wordt door Wim Jonkers gemeld dat de bomen langs het kanaal (Kappersweg 
richting van Rensselaerweg, áchter’De Timp) net zo slecht zijn als de inmiddels 
omgezaagde exemplaren langs het kanaal vanaf de Kappersweg richting Broekdijk. 
Wat gebeurt daar aan? Tim van den Bor neemt ook hier nota van maar wijst er op 
dat dit bij de provincie ligt, 

- Henk Rust wijst er op dat de aansluiting van de Overweg op de N348 gevaarlijker is 
dan de aansluiting Bockhorstweg – N348. Wellicht zou het een goed idee voor de 
BS zijn om de aansluiting Bockhorstweg – N348 bij de bevoegde instanties te 
bepleiten als tweede hoofdtoegangsweg. 

 
Voortgang Dorpsplan 

Conform afspraken uit het verleden is bespreking van de stand van zaken m.b.t. de 
voortgang van het Dorpsplan een apart agendapunt bij de algemene ledenvergadering. 
Hierbij zijn in principe alle Spankenaren, wel of geen lid van de belangenvereniging,  
welkom. Daarom is dit gesprekpunt buiten de vergader-orde van de algemene 
ledenvergadering geprogrammeerd. 
Het BS-bestuur evalueert met een zekere regelmaat de voortgang van de Dorpsplan- 
realisatie. 
De stand van zaken is door Piet Nicolaï  verwoord in een schriftelijke bijdrage die door 
de voorzitter werd voorgelezen 
 
De voortgang betreft met name activiteiten m.b.t. de verkeersveiligheid/snelheid op de 
N348 en de samenwerking daarbij met de Belangengroep N348 Spankeren. Mede 
hierdoor heeft de gemeente met de provincie overeenstemming bereikt over een 
snelheidsbegrenzing naar 70 km/uur. In de loop van 2017 worden hiervoor maatregelen 
genomen. We wilden eigenlijk een begrenzing op 50 km/uur. Dat zou dan in lijn zijn met 
bepalingen m.b.t. overgangen op 30 km/uur wegen (Bockhorstweg en Overweg) naar de 
N348. Dat bleek desondanks toch niet haalbaar. Vanuit de vergadering werd zeer 
laatdunkend gesproken over de provincie als de hiervoor bevoegde instantie. Maar we 
moeten het er mee doen. De effecten worden ruim een jaar geëvalueerd. Het BS-
bestuur houdt hierbij de vinger aan de pols  
 
Door Henk Rust werd aandacht gevraagd voor de geblokkeerde parkeervakken aan de 
van Rensselaerweg. Dat heeft in zijn ogen alles van een miskleun. Er wordt nog steeds 
gedeald. Harold Smeltink wijst er op dat de blokkade een proef is; kijken of het effect 
sorteert in de geest van minder dealen en minder afval. Tim van den Bor zegt dat 
incidenten liefst allemaal gemeld worden aan de politie. Alleen dan komt er echte 
interventie/handhaving en dat telt ook aan bij de evaluatie. 

 
 
Pauze 

Niets meer aan de orde zijnde worden de besprekingen afgesloten.  
De aanwezigen werden uitgenodigd om op kosten van de Belangenvereniging een 
drankje te gebruiken. 
 

 
 
Thema:   
Introductie van het boek ‘Langs het tijdpad van mijn vader; Spankeren omstreeks 1960’  

Ton Elzebroek vertelde met bevlogenheid over het ontstaansidee en de aanpak van het 
werk aan het boek dat nu bij de drukker ligt en waarvan het eerste exemplaar op 29 april 
tijdens de jubileumreceptie wordt aangeboden aan de belangenvereniging  
Het werd duidelijkdat het boek een prachtig tijdsbeeld geeft van hoe deze dynamische 
jaren, vol ingrijpende sociale veranderingen, hun weerklank hadden in Spankeren. 
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Informatiebulletin   zomer 2017 
 
De algemene ledenvergadering op 28 maart j.l.: weinig deelnemers maar vruchtbare 
discussie 
 
Om half acht opende Jan Hulsing als interim-voorzitter de vergadering. Hij memoreerde dat we op 29 
april het 25-jarig bestaan van de belangenvereniging vieren. 
Er waren 20 aanwezigen (inclusief 5 bestuursleden), waarbij 1 gast  namens de gemeente Rheden   
Zoals gebruikelijk kwamen eerst de formele jaarstukken aan de orde. 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016 werd ongewijzigd vastgesteld 
Ook het jaarverslag, waarin het bestuurlijke reilen en zeilen van vorig jaar is verwoord, passeerde zonder 
op- of aanmerkingen. 
Dat werd anders bij het aan de orde komen van de financiële stukken  De penningmeester gaf een 
toelichting bij het financieel jaarverslag: Hij ging daarbij met name in op de financiering van de AED-
voorziening. De gemeente geeft hiervoor geen subsidie meer omdat men uitgaat van de brandweer als 
‘first responder’ bij hartfalen-meldingen. Dat betekent dat de instandhouding volledig voor rekening van 
de Spankerense gemeenschap komt. Aan de orde was dus òf en zo ja, hoe we dit willen realiseren. De 
òf-vraag werd unaniem met ‘ja’ beantwoord. Men heeft het gevoel dat het direct bij de hand hebben van 
een eigen AED in voorkomende gevallen een groot goed zou zijn. Bij de hoe-vraag kwam naar voren dat 
er m.b.t. de financiering naast de belangenvereniging ook een beroep gedaan zou kunnen worden op de 
andere verenigingen in ons dorp. Er zou dan bovendien gekeken kunnen worden naar aanschaf van een 
tweede AED die sneller bereikbaar zou moeten zijn voor de noord-oost zijde van Spankeren (Loohof, Van 
Rhemenhof, Kerkweg). Buiten de school-uren is de doorgang naast de school namelijk altijd afgesloten, 
waardoor het bereiken van de AED aan de voorzijde van de school veel tijd kost. Afgesproken werd dat 
het BS-bestuur de grote Spankerense verenigingen zal benaderen met een concreet kostenplaatje voor 
aanschaf van zo’n tweede AED en voor de bekostiging van het onderhoud en gebruik van dan twee 
apparaten. Over waar die tweede AED moet worden geplaatst, zal hierbij ook overlegd worden. Bij de 
uitnodiging voor de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zal bovendien gevraagd worden om 
een eventueel cadeau te geven in de vorm van een bijdrage. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Berry Eskes en Henk Rust, heeft de financiële administratie 
gecontroleerd. Op grond van hun constatering dat de financiën via de aangeleverde stukken goed en 
traceerbaar waren verantwoord, stelden zij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieël beleid in 2016. De begroting voor 2017 en de voorgestelde contributie werden daarna met 
algemene  instemming  goedgekeurd. De contributie wordt hiermee op € 5,-  gehandhaafd.  
Bij het punt bestuursmutaties zijn de volgens rooster aftredende Martin van Gessel en Harold Smeltink 
herkozen. Bea Waterborg is om persoonlijke redenen teruggetreden  Het bestuur bestaat hierdoor uit nog 
maar 5 leden. Het wordt dan ook moeilijk om alle taken uitgevoerd te krijgen. Versterking is zeer gewenst.  
Kandidaten zijn welkom !! 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, waarna het tijd was voor een korte pauze met een 
drankje.  
Daarna kwam eerst de voortgang van het Dorpsplan aan de orde en vervolgens introduceerde Ton 
Elzebroek het BS-jubileumboek ‘Langs het tijdpad van mijn vader; Spankeren omstreeks 1960’  
Het BS-bestuur evalueert met een zekere regelmaat de voortgang van de Dorpsplan- realisatie. De 
huidige stand van zaken is door Piet Nicolaï verwoord. De voortgang betreft met name activiteiten m.b.t. 
de verkeersveiligheid/snelheid op de N348 en de samenwerking daarbij met de Belangengroep N348 
Spankeren. Mede hierdoor heeft de gemeente met de provincie overeenstemming bereikt over een 
snelheidsbegrenzing naar 70 km/uur. In de loop van 2017 worden hiervoor maatregelen genomen. 
Ton Elzebroek vertelde tenslotte met bevlogenheid over het ontstaansidee en de aanpak van het werk 
aan het boek dat nu bij de drukker ligt en waarvan het eerste exemplaar op 29 april tijdens de 
jubileumreceptie wordt aangeboden aan de belangenvereniging  

 


