Jaarvergadering 20 maart 2018
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten
dinsdag 20 maart 2018 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.30 uur)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Notulen vorige jaarvergadering*
Jaarverslag*
Financieel verslag* en verslag kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Johan Severijn, Gerda Bruggeman en Jacquelien Alferink.
Het bestuur heeft Ayleen Kiekebosch bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant.
7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
8. Plaatselijk Belang Heeten anno 2018, wat is de veranderende rol van PB in Heeten
9. Rondvraag.
20:45 uur Pauze
21:00 uur Burgerbegroting (Giny Hoogeslag)

Sluiting avond om circa 21.30 uur.
* Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in Kulturhus Trefpunt
Tevens kunt u deze downloaden op de site www.pbheeten.nl
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Notulen PB Jaarvergadering 2017
Dinsdag 28-03 -2017
Kulturhus-Trefpunt
Inloop:
19:30 uur
Aanvang:
20:00 uur
Aanwezig: 53 personen

Aanwezige bestuursleden:
Johan Severijn (interim-voorzitter), Gerda Bruggeman (penningmeester), Marita Veldscholte
(secretaris), Wijnand Schrijver, Gerard Jansen, John Schoorlemmer en Jacquelien Alferink.
Afmeldingen: Ineke Slendebroek (kascommissie) en Rinus Hoogeslag (Gemeentebelangen).

1. Opening
De voorzitter opent de 70e Jaarvergadering en heet iedereen welkom.
Het Plaatselijk Belang Heeten bestaat 70 jaar, dat is een mooie mijlpaal. Johan Severijn blikt terug op
de afgelopen jaren en schetst de ambities voor de toekomst.

2. Mededelingen
Geen mededelingen.

3. Notulen Jaarvergadering 2016
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen over de notulen van de
jaarvergadering van 2016. Hierop komen geen op- en aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld en de voorzitter dankt Marita voor het opstellen van de notulen.

4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt tevens goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2016
De kascommissie, bestaande uit Ineke Slendebroek en Marietje Zwijnenberg, hebben het financieel
verslag van 2016 gecontroleerd. Het financieel verslag is goedgekeurd.
Marietje Zwijnenberg zal volgend jaar wederom de kas controleren, daarnaast is Wibo Kloosterman
bereid dit op zich te nemen.

6. Bestuurssamenstelling
Tussentijds aftredend: Marita Veldscholte
Periodiek aftredend: Wijnand Schrijver
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Gerard Jansen, John Schoorlemmer, Jacquelien Alferink en Johan
Severijn. Johan Severijn gaat nog één jaar door. De bestuursleden blijven normaal een periode van
drie bestuursjaren aan.
Momenteel zijn er slechts vijf bestuursleden in het PB-bestuur, het is zeer wenselijk dat er nieuwe
kandidaten bij komen. Geïnteresseerden in een functie binnen het PB-bestuur of in een werkgroep
kunnen zich aanmelden via een mail naar: info@pbheeten.nl

7.Diverse actuele ontwikkelingen in het dorp
Buslijn 4 zal waarschijnlijk verdwijnen, maar wat komt er voor in de plaats? Op 12 april 2017 staat er
een overleg gepland met provincie, gemeente en PB/KBO. We hopen dat er dan duidelijkheid gegeven
kan worden over welke kant we uit gaan met het openbaar vervoer in Heeten.
Glasvezel in het buitengebied: Begin april 2017 wordt er begonnen met de aanleg van glasvezel in het
buitengebied van Mariënheem, na de zomervakantie zal er in het buitengebied van Heeten worden
gegraven.

3

Kerstbomen: De aanwas van geschikte kerstbomen wordt elk jaar minder.
Willem Groot Zwaaftink weet adressen voor goedkope kerstbomen van 8 à 9 meter hoog.
IJsselgouwe: Op 23 februari 2017 is de verkoop van elf koopappartementen in appartementengebouw
‘Gouwe Park’ op de locatie IJsselgouwe in Heeten gestart. Momenteel worden er vijf woningen
gerealiseerd op de locatie IJsselgouwe. Deze kavels zijn gelegen op de voormalige locatie van ijsbaan
‘De Pas’. Voor deze kavels heeft ontwikkelaar Vazet een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
bouwbedrijf Bongers uit Dalfsen, de verkoop loopt via Salland Makelaardij.
Wonen: Wijnand meldt dat de vraag naar kleine wooneenheden vors is toegenomen. We willen de
jongeren graag in ons dorp houden. SallandWonen is daarbij ingeschakeld.
Wijnand richt zich vanavond in zijn pleidooi voor kleine appartementen/woningen speciaal tot
wethouder Gosse Hiemstra.

Rondvraag
Dhr. René Spitzen geeft te kennen dat hij niets snapt van de websites voor/over Heeten. Johan legt
aan hem uit hoe het zit:
- Heeten.info: website van Marco Tibben, hij verzorgt de nieuwsvoorziening voor/over Heeten.
- 8111.nl is niet meer in de lucht
- Heeten.nl is de domeinnaam van het Plaatselijk Belang (was vroeger van Locosoft).
PB wil daar een dorpssite van maken voor alle verenigingen.
20.45 uur Pauze
➢

➢

Presentaties:
Zwembad ‘De Oase’
Martin Overmars (penningmeester) voert het woord namens het zwembadbestuur, voorzitter Huub
Klein Koerkamp was vanavond helaas verhinderd.
Het bestuur van ‘De Oase’ wil het zwembad toekomstbestendig maken. Het openluchtzwembad bestaat
sinds 4 juni 1970 en is sinds de laatste renovatie van 12 jaar geleden toe aan een grote opknapbeurt.
De kuip is aan vervanging toe en het is de bedoeling dat het bad energieneutraal wordt.
Om het kostenplaatje zo laag mogelijk houden is zelfwerkzaamheid van de Heetense bevolking van
groot belang. Daarnaast wordt een subsidie aangevraagd bij Leader en rekent men min of meer op de
steun van plaatselijke- en regionale sponsors. Bovendien wordt er gewerkt aan een huis-aan-huisgeldinzamelingsactie die op 25 juni 2017 van start gaat.
Het zwembadbestuur streeft er naar om in september 2018 te beginnen met de werkzaamheden.
Heeten Sport
Theo Solen vertelt dat er samenwerking is gezocht ter behoud en het verder ontwikkelen van het
sportieve voorzieningsniveau in Heeten. De aanleiding voor de samenwerking is: afname van het
ledenaantal van het verenigingsleven, toename van de vergrijzing en het steeds moeilijker worden van
het aantrekken van bestuursleden.
Het doel van de samenwerking is de realisatie van een multifunctioneel sportpark met geconcentreerde
bebouwing, beheerd door een overkoepelende organisatie die een breed aanbod aan bewegen en
beleven faciliteert. Het is gelukt om op 23-02-2017 de Stichting HeetenSport op te richten met een
nieuw bestuur, gevormd door zeven personen. Het bestuur wordt ondersteund door een
klankbordgroep met mensen uit diverse sportverenigingen (handbal, volleybal, tennis), sporthal,
zwembad, scouting, ijsbaan, Endona, HOV en het Plaatselijk Belang. Stimuland heeft in de gesprekken
de sportverenigingen begeleid.
Jan Regelink laat een tekening zien van de huidige situatie van het sportpark. In vijf fasen zullen de
velden worden heringericht. Daarbij is de sporthal centraal geplaatst.
Op initiatief van de voetbal en de handbal komen er op het nieuwe sportpark twee of drie beachvelden.
Ook andere verenigingen kunnen hier straks gebruik van maken, zoals badminton, tennis en volleybal.
Bij Zorgcentrum Stevenskamp zal een 'generatiepark' komen, een combinatie van betaalbare zorg en
wonen voor jong en oud, voor mensen met en zonder zorgvraag.
Samen met partners als SallandWonen, Zorggroep Raalte en de gemeente bekijkt HeetenSport de
mogelijkheden.
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Woninginbraakpreventie en Buurt-WhatsApp
Wijkagent Johan Revenboer geeft een presentatie over hoe een Buurt-WhatsApp in zijn werk gaat.
Extra ogen en oren in de wijk geven een veiliger gevoel en helpen ook om de buurt daadwerkelijk
veiliger te maken. Buren die een oogje in het zeil houden, die buren waarschuwen bij verdachte
situaties en nauw samenwerken met de politie. Wijkbewoners kunnen elkaar via Buurt-WhatsApp
attent maken op verdachte zaken die spelen in de straat en/of wijk. Op deze wijze houden ze samen
een oogje in het zeil en kunnen ze sneller verdachte situaties melden bij de politie.
Hoe werkt het:
De beheerder van een wijk maakt de WhatsApp-groep aan. De groep bestaat uit max. 50
buurtbewoners van 18 jaar en ouder. Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon
signaleert, belt hij/zij 112 en hij/zij stuurt een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen
binnen de groep een melding. Iedereen is dus snel op de hoogte van verdachte situaties en is extra
alert.
Gerard Jansen heeft de bebouwde kom van Heeten ingedeeld in 8 groepen, ook het buitengebied is
ingedeeld. Plaatselijk Belang wil deze vorm van buurtpreventie in Heeten gaan opzetten. PB kan dit
echter niet alleen en is daarom op zoek naar personen die in hun buurt de groep willen beheren.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar Gerard: gerard@pbheeten.nl
Politieagent Frank de Jonge vertelt over de z.g. ‘Witte-voetjes-actie’ in de gemeenten Raalte en OlstWijhe, die begin maart 2017 is gehouden. Politieagenten hebben samen met ongeveer 30 studenten
van de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid van ROC Landstede aan deze actie meegedaan. Ze
wezen de inwoners van Salland op zwakke plekken rondom hun woning. Tijdens de actie zijn 400 witte
voetjes achtergelaten, genoeg om te concluderen dat de inwoners van de beide gemeenten zeer goed
van vertrouwen zijn.
Opvallende zaken waren: een auto met draaiende motor, door een heel huis kunnen lopen, duur
gereedschap in een schuur die niet afgesloten was, een elektrische fiets die niet op slot stond en
studenten die door een tuin kunnen lopen terwijl de bewoners thuis waren.
Daarnaast stonden autodeuren open, net als een deur van een verzorgingstehuis en deuren bij schuren
en schuttingen. De politiemannen en studenten konden zo naar binnen lopen. Gereedschappen en
kratten bier lagen voor het oprapen en kentekenpapieren lagen in de auto die open was.
Sluiting
Om ca. 22.00 uur sluit de vergadering. De voorzitter bedankt de sprekers en sluit de vergadering, met
een dankwoord aan iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.

5

JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG HEETEN 2017
Bestuurssamenstelling:
Sinds de vorige jaarvergadering bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Johan Severijn (ad interim voorzitter), Gerda Bruggeman (penningmeester), Gerard Jansen, John
Schoorlemmer en Jacquelien Alferink.
De vereniging telt momenteel 608 leden.
In het afgelopen jaar hebben we 11 bestuursvergaderingen en een groot aantal vergaderingen met
diverse werkgroepen en belangengroepen gehouden.
We hebben de jaarlijkse bespreking met het Raalter college van B&W bijgewoond en we bezochten het
gezamenlijke overleg met alle PB’s in de gemeente Raalte .
Wij hopen met dit verslag u een indruk te geven van onze werkzaamheden die in de afgelopen periode
zijn verricht of waaraan is gewerkt. Wij zullen steeds trachten om daar waar mogelijk de belangen van
Heeten te blijven behartigen.
Waardeert u onze activiteiten, maar bent u nog geen lid van PB Heeten, meldt u zich dan aan via de
site www.pbheeten.nl. (lid worden)

Overzicht onderwerpen en acties in 2017
Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen en acties waar PB Heeten zich in 2017
mee bezig heeft gehouden:
• Zelfreflectie rol PB in dorpsgemeenschap.
• Opheffing lijn 4, en opzet buurtbusverbinding Heeten – Deventer en Olst – Heeten - Raalte.
• Beheer Dorpsfonds Heeten (kernteam)
• WhatsApp Buurtpreventie
• Website Heeten (www.pbheeten.nl / www.heeten.nl )
• Dorpskalender
• (te) lage vliegroutes boven Salland
• Agenda verkeersveiligheid 2017 -2020
• Herinrichting Weseperweg
• Het opsplitsen van een eengezinswoning aan het Wormer naar 2 wooneenheden
• Lokaal Sociaal Beleid
• Oud en nieuw jaarwisseling 2017-2018 samen met HOV, de Treffers en Brasserie Dertien
• Overleg met college B&W Raalte
• Overige contacten gemeente
• Behoud en uitbreidingen voorzieningen
• Woonvisie gemeente Raalte
• Contacten met Stichting Heeten Woont over leegstand gebouwen en inbreidingsplannen.
• Overleg met sportverenigingen en sportpark
• Volgen diverse duurzaamheidsontwikkelingen in Heeten
• IJsselgouwe / Ontwikkelingen Stevenskamp / woonservicegebieden

Een aantal onderwerpen, waarin relatief veel tijd is gaan zitten of met
grotere impact op onze samenleving is, zijn hieronder nader beschreven.
WhatsApp buurtpreventie
Tijdens de jaarvergadering van vorig jaar is er door de toenmalige Wijkagent Johan Revenboer
gesproken over de opzet van WhatsApp buurtpreventie. Plaatselijk Belang heeft dit initiatief opgepakt.
Inmiddels is er voor het gehele dorp inclusief het buitengebied WhatsApp buurtpreventie beschikbaar.
De WhatsApp buurtpreventie Heeten bestaat nu uit 15 groepen waarvan er 9 actief zijn binnen de
bebouwde en 6 in het buitengebied. De beheerders vormen onderlinge een groep, om eventuele
meldingen door te kunnen zetten naar andere groepen. Op dit moment hebben we 887 deelnemers in
de verschillende groepen. Als er personen zijn die zich nog willen aanmelden dan is dit mogelijk door
een bericht te sturen whatsapp@pbheeten.nl.
Door de gemeente zijn er bij de ingangen van de bebouwde kom bordjes geplaatst om aan te geven
dat er buurt WhatsApp actief is. We zijn nog in overleg met de gemeente om ook voor het
buitengebied een duidelijk zichtbare en duurzame oplossing te realiseren.
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Laagvliegroutes Lelystad
In het voorjaar van 2017 werden we onaangenaam verrast met de plannen voor veel te lage
aanvliegroutes over Heeten richting het uit te breiden vliegveld van Lelystad. Als PB Heeten hebben we
ons vrijwel direct gecommitteerd aan de actiegroep HoogOverijssel. In deze groep zit kennis op het
gebied van de luchtvaart en zij zitten bovenop de ontwikkelingen. Inmiddels heeft HoogOverijssel
landelijke bekendheid. Wanneer er nieuws is, worden we direct door hen geïnformeerd en wanneer
nodig komen we met een aantal PB’s en de actiegroep bij elkaar. Bij het proces van de uitbreiding van
Lelystad Airport passen termen als: niet transparant, geknoei met MER (Milieu Effecten Rapportage) en
vanuit de landelijke overheid doorgedrukt. De Nederlandse taal heeft er inmiddels een nieuw woord bij
nl. we worden “geschiphold”. Onder druk van vooral HoogOverijssel is e.e.a. ook doorgedrongen bij
onze landelijke volksvertegenwoordigers. Inmiddels is in februari 2018 de heropening van vliegveld
Lelystad uitgesteld tot 2020 en zijn de vlieghoogtes iets minder ongunstig geworden maar met circa
2.000 meter nog veel te laag. We moeten af van de lage vliegroutes. Het is nu nog onduidelijk of na
herindeling van het luchtruim de vliegroutes wel hoger kunnen. HoogOverijssel blijft er daarom ook op
hameren dat Lelystad Airport pas open mag wanneer het luchtruim is herzien en de vliegroutes
omhoog kunnen. Voor meer informatie en de actuele stand van zaken verwijst PB Heeten u door naar
de site www.hoogoverijssel.nl .

Woningsplitsing Wormer 19
In Heeten ontvangen we vaak geluiden dat starters op de woningmarkt moeilijk een geschikte woning
kunnen vinden. Om de jonge mensen in Heeten te behouden, hebben we hierover contact gezocht met
de gemeente Raalte en Salland Wonen. Dit heeft geresulteerd in een pilot waarbij aan Salland Woning
is gevraagd om een geschikte locatie te zoeken waar een bestaande huurwoning in twee
wooneenheden zou kunnen worden opgesplitst. Binnen deze pilot was het voor PB Heeten de taak om
de behoefte naar kleinere starterswoningen in Heeten te onderzoeken. Via oproepen in het Kevertje en
op Facebook hebben zich 8 gegadigden gemeld. Aan het Wormer stond afgelopen zomer een
hoekwoning leeg. Partijen vonden dit de meest geschikte locatie. Een te dure verbouwing en teveel, al
dan niet terechte bezwaren uit de buurt, hebben hoofdzakelijk geleid tot het afblazen van deze pilot.
Erg jammer.

Heeten Sport
In 2017 is de Stichting Heeten Sport opgericht. Het doel is de realisatie van een multifunctioneel
sportpark met geconcentreerde bebouwing, beheerd door een overkoepelende organisatie die een
breed aanbod aan bewegen en beleven faciliteert. Dit doel is als een “stip aan de horizon” gezet en
omvat een mensgerichte inhoudelijke kant en een materiële inrichtingskant.
Het is voor nu en in de toekomst van belang om de juiste keuzes te kunnen maken, voor wat betreft
de locaties van nieuwe velden en gebouwen. De diverse sportverenigingen hebben gezamenlijk deze
stip aan de horizon geplaatst. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de sporthal, het zwembad, de
scouting, de ijsbaan, het PB, de HOV en Endona aanwezig. In de toekomst wordt ook gekeken of er,
binnen het kader van de diverse clubs, meer kan worden samengewerkt.
Naast het nieuwe stichtingsbestuur is er een klankbordgroep gevormd met daarin personen uit
bovenstaande geledingen. Deze klankbordgroep komt twee maal per jaar bijeen. De rol van PB is
verbinden en bemiddelen. Door de prima samenwerking is er voor PB gelukkig nog niet veel te
bemiddelen. Een prima ontwikkeling op ons sportcomplex.

Website en Sociale Media
De afgelopen jaren is sociaal media een steeds belangrijker medium om mensen te informeren. Ook
voor Plaatselijk Belang geldt dat dit een weg is om mensen te kunnen informeren. In 2017 hebben wij
een nieuwe site gelanceerd genaamd www.pbheeten.nl. Deze site is in januari en februari van dit jaar
respectievelijk 563 en 605 keer bekeken. De gemiddelde bezoeker leest 5 verschillende pagina’s, een
mooi begin! Naast de website zijn we mensen gaan informeren via een Facebookpagina genaamd
Plaatselijk Belang Heeten. Hierop verschijnen de nieuwsitems die wij ook op de site plaatsen. Tevens
zullen wij hier de dorpskalender plaatsen zodat iedereen overzichtelijk kan zien wat er die maand
allemaal te doen is in Heeten. De komende jaren zullen wij u steeds meer op de hoogte gaan houden
via deze weg, maar ook zeker niet vergeten de ‘oude’ wegen te blijven bewandelen. Wat voorop staat
is dat iedereen de informatie weet te vinden. Via www.heeten.nl komt u ook op onze site.
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Kr8vanRaalte
De kr8 van Raalte heeft in alle dorpen een kernteam.
Het Plaatselijk belang heeft zitting in het kernteam Heeten.
Het kernteam zet zich in om de leefbaarheid in de kern te versterken of vergroten aan de hand van
4 thema’s: vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar.
Het kernteam bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Samen vormen ze een cirkel waarbinnen uw
vragen op het gebied van een van de 4 thema’s beantwoord kunnen worden. Is uw vraag wat breder of
specifieker dan kan het kernteam u de weg wijzen naar een persoon of organisatie die u wel verder
kan helpen.
Concreet: Ik wil een taxi pas aanvragen. Hoe doe ik dat?
Ik overweeg een aanpassing in mijn huis. Waar kan ik meer info krijgen?
Ik ben bang ’s avonds thuis. Wat kan mij geruststellen?
Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kind. Waar kan ik terecht?
Voor informatie of een vraag over een algemeen onderwerp kunt U contact zoeken met Saskia
Pijnappel van WIJZ welzijn. S.pijnappel@wijz.nu of 06 13678478.
Voor vragen of info op het gebied van zorg, Jeannet Kleine Schaars 06 13539293.
Voor alle vragen kunt U ook het kernteam mailen: kernteam@raalte.nl
www.kr8vanraalte.nl

PB en Buurtbus Salland
Medio 2016 werd duidelijk dat lijn 4 Deventer-Raalte opgeheven zou gaan worden en dat er gezocht
moest worden naar een goed alternatief.
Samen met in eerste instantie de KBO heeft PB dit opgepakt en zijn er gesprekken gevoerd met de
gemeente, de provincie en Syntus.
Na verloop van tijd hebben we besloten om een werkgroep op te richten bestaande uit: Huub Obdeijn,
Ton Wigink, Roy Korenromp, Wim Jansen, Willy Tijs en Johan Severijn.
Er is contact gezocht met de buurtbusvereniging Lettele Okkenbroek die heeft ons enorm geholpen
met het opzetten van dienstroosters en rijtijden en de juiste stopplaatsen.
Speciaal woord van dank hier in gaat uit naar Paul Disselhorst van de buurtbus Lettele Okkenbroek.
Gaande weg het ontwikkel proces zijn we in gesprek gekomen met vertegenwoordigers van de
buurtbus Olst met het verzoek om eens bij elkaar aan tafel te gaan zitten om te zien of mogelijkheden
zijn tot samenwerking. Tijdens dit gesprek bleek al snel dat het veel beter zou zijn om één vereniging
op te richten met 2 buslijnen.
Door goed overleg en een slagvaardige werkgroep is het gelukt om in een relatief korte periode een
mooie buurtbusvereniging op te richten met enthousiaste vrijwilligers en, daar is het uiteindelijk om te
doen, tevreden reizigers!!

Oprichting Dorpsfonds Heeten
Sinds 2011 is Stichting Duurzaam Heeten actief geweest om allerlei activiteiten die met duurzaamheid
te maken hebben te ondersteunen.
Het bestuur van Stichting Duurzaam Heeten heeft PB benaderd met het verzoek mee te denken over
de vraag hoe verder met Duurzaam Heeten nu de “grote” projecten zo onderhand zijn afgerond.
We hebben diverse gesprekken met Stichting Duurzaam Heeten gevoerd en zijn gezamenlijk
overeengekomen dat het wenselijk zou zijn om tot een Dorpsfonds te komen. Een Dorpsfonds ten
behoeve van de leefgemeenschap in Heeten en die onder de verantwoordelijkheid van PB Heeten staat.
Om hier verder uitvoering aan te geven is er een werkgroep Dorpsfonds opgericht bestaande uit: Giny
Hoogeslag, Martijn Elders, Roy Korenromp, Daniëlle Besten, Rinus Hoogeslag en namens PB Johan
Severijn. Via het Kevertje en berichtgeving op de site van PB Heeten hebben we dit kenbaar gemaakt
aan het dorp.
Hoe gaat het fonds te werk?
Je kunt bij het fonds om een renteloze lening vragen. Informatie is te vinden op de website van PB.
Hier kan ook een aanvraagformulier en een quickscanformulier gedownload worden. Deze worden
vervolgens door de werkgroep in samenspraak met enkele inwoners van ons dorp beoordeeld. De
werkgroep brengt een advies uit aan het bestuur van PB die vervolgens de aanvraag goedkeurt of
afkeurt.
Op dit moment hebben we één aanvraag in behandeling wij hopen dat er nog vele volgen!
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Balans en financieel verslag 2017

Debet
Kas
Bank, rek.crt.
Bank, spaarrek.
Nog te ontv. bijdr
Nog te ontv. bus

Totaal

31-dec-16
€ 0,00
€ 4.693,85
€ 19.332,20
€ 847,50

€ 24.873,55

Inkomsten

31-dec-17

Credit

31-dec-16

Eigen Vermogen
Reserv. Jubileum
Reserv. Dorpsontw.plan
Reserv. Molensteen
Nog te betalen
Nog te betalen

€14.200,39
€ 787,31
€ 8.947,40
€ 938,45

€ 22.295,65

Totaal

€ 24.873,55

Inkomsten

Inkomsten

€ 0,00
€ 5.026,65
€ 16.366,53
€ 499,50
€ 402,97

Rente Spaarrek
Contributies
Subsidies & Bijdr.

€ 11.424,09
€ 787,31
€ 8.947,40
€ 938,45
€ 19,80
€ 178,60

€ 22.295,65

Begroting

2017

2016

2018

34,33

96,34

20,00

3.645,00

3.735,00

3.700,00

275,00

767,84

275,00

4.799,18

3.995,00

Resultaat negatief

2.776,30

Totaal

6.730,63

Uitgaven

31-dec-17

Uitgaven

Uitgaven

Begroting

2017

2016

2018

Vergaderkosten bestuur

915,90

754,30

750,00

Representatiekosten bestuur

168,45

141,79

150,00

Feestavond/kerstattentie bestuur

187,50

256,20

175,00

Adm.kosten/Verz./Opleiding

223,34

306,71

200,00

Bankkosten

241,11

135.30

150,00

Kosten jaarvergadering

451,51

480,73

450,00

Georganiseerde bijeenkomsten

356,30

314,10

300,00

81,75

129,83

120,00

1.877,98

445,72

500,00

Contributies

143,00

143,00

150,00

Project Whatsapp

555,50

Ondersteuning HoogOverijssel

276,40

Verfr. dorp/kerk

640,00

280,56

600,00

Bijdrage Oud en Nieuw

228,29

222,49

Bijdrage div. activiteiten

383,60

378,35

Representatiekosten extern
Digitalisering/Soc.media/Comm.

Positief resultaat

Totaal

810,10

6.730,63

4.799,18

3.995,00
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