
JAARVERSLAG 2020



DOELSTELLING BELANGENVERENIGING SPANKEREN

‘Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van 
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De 

vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij dient 
de belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren’



AGENDA

1. Opening en welkom door Martijn den Duijn
2. Afsluiting van 2020

¡ het jaarverslag 2020
¡ financieel jaarverslag 2020
¡ verslag kascontrole commissie 2020

3. Begroting 2021
4. Vaststellen contributie 2021
5. Verkiezing nieuwe kascommissie 2021 
6. Bestuurszaken 

¡ Aftredend zijn Rob Lammerts en Ruben Ruyten en niet herkiesbaar. 
¡ Nieuw bestuurslid Sjoukje Luijken



JAARVERSLAG 2020 - DE CIJFERS

Ontwikkeling
ledenaantal

In 2020 telde de Belangenvereniging 
246 leden, in 2019 stond de teller op 

239 leden

Bestuursvergaderingen

In 2020 hebben er 9
bestuursvergaderingen 

plaatsgevonden. 3 via Teams en 6 live.

Informatiebulletin

In 2020 zijn er 4
informatiebulletins uitgebracht.  



JAARVERSLAG 2020 - ACTIVITEITEN EN THEMA’S (HIGHLIGHTS)

¡ COVID-19
Al in het eerste kwartaal van 2020 werd de hele wereld geconfronteerd met COVID-19 en de bijbehorende maatregelen om verspreiding van 
de ziekte zoveel mogelijk te beperken en de zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Het effect van de maatregelen op de belangenvereniging uitte 
zich voornamelijk in het moeten uitstellen van de Algemene Ledenvergadering en het uitstellen van bestuursvergaderingen. Later in het jaar 
zijn de bestuursvergaderingen verplaatst naar Teams, een online platform.

¡ Werving nieuwe bestuursleden
In 2020 is er vanuit de Belangenvereniging meermaals aandacht gevraagd voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Via oproepen in het 
informatiebulletin en het informeren bij bekenden is gevraagd of er personen zijn die interesse hebben in een bestuursfunctie. Rebecca heeft 
eerder aangegeven haar rol als secretaris te willen overdragen. In 2020 heeft deze oproep geen succes opgeleverd.

¡ Ledenaantal Belangenvereniging Spankeren
Het ledenaantal van de belangenvereniging leek de laatste jaren terug te lopen, maar in 2020 hebben we tot ons genoegen een aantal nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Helaas zijn we door het innemen van positie tegenover het verkennen van de mogelijkheden voor het plaatsen van 
windturbines in Spankeren ook een aantal leden kwijt geraakt.



JAARVERSLAG 2020 - ACTIVITEITEN EN THEMA’S (HIGHLIGHTS)

¡ Afspraken AED

In 2020 is samen met Tjibbe de Boer een overzicht gemaakt omtrent de afspraken voor de AED. Tjibbe de Boer traint en kwalificeert mensen om de 
AED te gebruiken en hij controleert de AED na een inzet. De AED kan door iedereen in de omgeving worden gebruikt. Zodra er een melding bij 112 
wordt gemaakt en de AED ingezet kan worden, wordt er vanuit de alarmcentrale een bericht verzonden naar gekwalificeerde gebruikers van de AED 
in de oWe sluiten dit onderdeel af met het onderwerp dat omgeving van Spankeren. Deze personen kunnen vervolgens assisteren bij de inzet van de 
AED en bij hulp van het slachtoffer.

¡ Grootschalige energieopwek in Spankeren

We sluiten de highlights af met het onderwerp dat ons het meest heeft bezig gehouden: de plannen van de Gemeente en Pure Energie voor de 
verkenning van grootschalige energieopwek in Spankeren. Op de volgende sheet volgt een tijdlijn met daarin een aantal belangrijke mijlpalen en 
bijeenkomsten vernoemd. 



JAARVERSLAG 2020 - GROOTSCHALIGE ENERGIEOPWEK

Augustus 2019
Agrariërs rond de Broekdijk 

hebben een voorstel gekregen van 
Pure Energie. Het gaat om 

jaarlijkse verhuur van de grond 
aan Pure Energie. Een van deze 
agrariërs woont in Laag Soeren. 

Januari 2020
Enkele inwoners aan de Broekdijk 
ontvangen een bericht dat Pure 

Energie een bod heeft gedaan om 
op grond in de buurt van de 
Broekdijk windturbines te 

plaatsen.

Februari 2020
Informatieavond in Rheden over 

de Regionale Energiestrategie

Mei 2020
Dorus Klomberg is te zien in een 

video waarin hij spreekt over 
grootschalige energieopwek

Juni 2020
Presentatie aanbod Regionale 

Energiestrategie door de 
Gemeente

Juli 2020
Informatieavond georganiseerd 

door Gemeente Rheden i.s.m. de 
belangenvereniging

Najaar 2020
Uiteenlopende overleggen met de 
gemeente in verschillende gremia

Vervolg in 2021
Waarin diverse knopen (tijdelijk) 

zijn doorgehakt



LIDMAATSCHAPPEN

RONA (Regionaal Overleg 
Noordelijke Aftakking)
Door de activiteiten van RONA is de lokale en 
provinciale politiek gemobiliseerd tegen 
uitbreiding van het goederenvervoer.  Het 
bestuur volgt de ontwikkelingen.

DKK (Vereniging Dorpen en 
Kleine Kernen in Gelderland)
De vereniging Dorpen en Kleine Kernen 
Gelderland is een organisatie met 
dorpsverenigingen als lid. Haar doel is de 
leefbaarheid van het platteland in Gelderland in 
stand te houden en te verbeteren. De BS is lid 
van de vereniging. Het bestuur heeft in 2019 niet 
deelgenomen aan projecten en vergaderingen. 

Bestuur Dorpshuis

De vertegenwoordiging van de BS in het bestuur 
van het Dorpshuis werd het afgelopen jaar 
ingevuld door Martijn den Duijn



CONTRIBUTIE 2022

¡ Volgt - Martijn



BESTUURSZAKEN (1)

¡ Bestuurssamenstelling tot ALV 2021

o Martijn Den Duijn Voorzitter o Ruben Ruyten Algemeen bestuurslid

o Rob Lammerts Penningmeester o Martin Gerritsen Algemeen bestuurslid

o Rebecca Heye Secretaris o Fred Milius Algemeen bestuurslid

o Jan Hulsing Algemeen bestuurslid o Pieter Hoeneveld Algemeen bestuurslid



BESTUURSZAKEN (2)

¡ Stemronde: gewenste bestuurssamenstelling vanaf ALV 2021 

o Martijn Den Duijn
Periode 2019-2022

Voorzitter o Fred Milius
Periode 2019-2022

Algemeen bestuurslid

o Martin Gerritsen
Periode 2019-2022

Penningmeester o Sjoukje Luijken
Periode 2021-2024

Algemeen bestuurslid

o Rebecca Heye
Periode 2019-2022

Secretaris o Pieter Hoeneveld
Periode 2020-2023

Algemeen bestuurslid

o Jan Hulsing
Periode 2019-2022

Algemeen bestuurslid


