JAARVERSLAG 2021

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’
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JAARVERSLAG 2021 - DE CIJFERS

Ontwikkeling ledenaantal

Bestuursvergaderingen

Informatiebulletin

In 2021 telde de
Belangenvereniging 230 leden,

In 2021 hebben er 10
bestuursvergaderingen
plaatsgevonden 8 via Teams en
1 in het Dorpshuis 1 in de
Kerkhorst.

In 2021 zijn er 4
informatiebulletins
uitgebracht.

JAARVERSLAG 2021 - ACTIVITEITEN EN THEMA’S (HIGHLIGHTS)
¡ COVID-19
In 2021 hadden we nog steeds te maken met lange periodes van lockdowns en het advies om niet in
groepen bijeen te komen. Het effect van de maatregelen op de belangenvereniging uitte zich voornamelijk
in het organiseren van een ingekorte Algemene Ledenvergadering en het organiseren van online
bestuursvergaderingen.
¡ Werving nieuwe bestuursleden
In 2021 is er vanuit de Belangenvereniging wederom aandacht gevraagd voor het aantrekken van nieuwe
bestuursleden. Tot ons groot genoegen hebben we twee nieuwe leden als bestuurslid mogen
verwelkomen: Sjoukje en Pieter.

JAARVERSLAG 2021 - ACTIVITEITEN EN THEMA’S (HIGHLIGHTS)
¡ Speelbeleid
In 2021 zijn we vanuit de gemeente benaderd i.v.m. ontwikkeling van het speelbeleid in Gemeente
Rheden. Spankeren is als zoekgebied aangewezen. Momenteel wordt een locatie langs het kanaal verkend.
Er is ruimte binnen de werkgroep om aan te sluiten.

¡ Tweede AED
In 2021 heeft het Dorpshuis vanuit Gemeente Rheden extra subsidie ontvangen, waardoor er budget is
vrijgekomen voor een tweede AED. Deze AED is onlangs opgehangen aan het Loohof 46.

¡ Sneeuwbestrijding
In 2021 is er een afspraak gemaakt met Gemeente Rheden dat er meer straten sneeuwvrij worden
gemaakt.

JAARVERSLAG 2021 - ACTIVITEITEN EN THEMA’S (HIGHLIGHTS)
¡ Grootschalige energie opwek
In 2021 was er veelvuldig overleg met bewoners van de Broekdijk, Landgoederen, Belangenverenigingen,
politieke partijen en gemeente. Samen met bewoners van de Broekdijk is er een zienswijze ingediend op het
beleidskader Energie en Landschap. In dit beleidskader introduceerde de Gemeente een integrale
gebiedsvisie. Er is gebruik gemaakt van inspreektijd tijdens een Raadsvergadering.Vanwege een onderzoek
naar de Wespendief worden de plannen met in ieder geval twee jaar uitgesteld. Door de Gemeenteraad is
een motie ingediend voor het instellen van een burgerberaad.

LIDMAATSCHAPPEN

RONA (Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking)

DKK (Vereniging Dorpen en
Kleine Kernen in Gelderland)

Bestuur Dorpshuis

Door de activiteiten van RONA is de lokale en
provinciale politiek gemobiliseerd tegen
uitbreiding van het goederenvervoer. Het
bestuur volgt de ontwikkelingen.

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.

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

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 &
BEGROTING 2022

De kascontrole heeft voor boekjaar 2021 nog
niet plaatsgevonden.
Excuses namens het bestuur.
Ons voorstel is een voorlopige goedkeuring,
onder voorbehoud van een positieve uitkomst
van de kascontrole. De kascontrolecommissie
rapporteert de uitkomst direct aan het bestuur.
Het resultaat wordt op de website
gepubliceerd.
Hiernaast ziet u de jaaropgave van ING. Saldi
op 31-12-2021 sluiten aan met banksaldi op de
balans (volgende pagina)

‘Reservering dorpsstructuur’ staat
voor een fonds wat in de toekomst
gebruikt kan worden om
Spankeren te verbeteren.
Voorbeelden:
• Bijdragen aan ik-buurt-mee
acties
• Bijdragen aan
speelvoorzieningen
• Groenvoorziening (ism
gemeente)
Toekomstige overschotten worden
toegevoegd aan het fonds.

JAARVERSLAG 2021 – FINANCIEEL

Belangrijkste verschillen Budget-Werkelijk 2021
Inkomsten
Bijdragen ondernemers. Nieuwe actie voor meer fondsen
Uitgaven
Vergaderingen. Online door Corona in plaats van echt.

Begroting 2022
Inkomsten
Contributie blijft gelijk
Hogere subsidie gemeente
Bijdragen ondernemers
Uitgaven
Informatiebulletin naar full colour
Extra AED

BESTUURSZAKEN (1)
¡ Bestuurssamenstelling tot ALV 2022
o Martijn Den Duijn

Voorzitter

o Fred Milius

Algemeen bestuurslid

o Martin Gerritsen

Penningmeester

o Pieter Hoeneveld Algemeen bestuurslid

o Rebecca Heye

Secretaris

o Sjoukje Luijken

o Jan Hulsing

Algemeen bestuurslid

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 Rebecca Heye
Periode 2019-2022

Algemeen bestuurslid

o Sjoukje Luijken
Periode 2021-2024

Secretaris

o Pieter Hoeneveld
Periode 2020-2023

Algemeen bestuurslid

o Jan Hulsing
Periode 2019-2022

Algemeen bestuurslid

