Vereniging Contact Barchem.
Secretariaat : Gerry te Walvaart
Zwiepseweg 5
7244 AJ Barchem
Telefoon :
0573-441785
Website :
www.contact-barchem.nl
Email :
secretariaat@contact-barchem.nl
KvK :
40102643
Bankrek:
110202465 Rabobank
Notulen van de 46e OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op dinsdag 25 februari 2014 in HCR In de Groene Jager.
Aanwezig: 36 personen hebben getekend voor aanwezigheid.
Afwezig m.k.g.. Rene Lubberdink, Ageeth klein Geltink, Alex Welbergen, Bert Dinkelman
1.

Opening: door Gerrit Stegeman om 20.00 uur.
Gerrit heet iedereen van harte welkom en memoreert dat er veel gebeurd is in Barchem het
afgelopen jaar. Twee werkgroepen worden extra genoemd:
Dorpsplein: gisteren is door de gemeente de financiële bijdrage toegezegd. Hierdoor kan ook
de bijdrage van de provincie aangevraagd worden en kunnen we in de zomer misschien de
handen uit de mouwen steken.
Zorg: In verband met het ontwikkelen van eventuele 24-uurs-zorg in Barchem is er maandag a.s
een informatieavond bij ’t Onderschoer. Het is belangrijk dat Barchemers daar laten zien en horen
dat ze geïnteresseerd zijn.
En het bestuur van de vereniging wordt vanavond compleet. Het is belangrijk om als voltallig
bestuur op te treden naar de gemeente en om de taken goed te kunnen verdelen in Barchem.
Omdat Gerrit vanavond aftredend is als voorzitter geeft hij de hamer over aan Herman Morsink.
Herman wil tijdelijk de voorzitter zijn tot er iemand de hamer wil overnemen.

2.

Notulen vorige vergadering; de notulen lagen vanaf 11 februari ter inzage in
HCR In de Groene Jager, ’t Onderschoer en staan op de site www.Contact-Barchem.nl.
Er komen geen op- of aanmerkingen vanuit de aanwezigen en de notulen worden bij deze
goedgekeurd.

3.

Jaarverslag secretaris: Gerry leest het verslag voor en foto’s laten de diverse activiteiten zien.

Openbare Ledenvergadering – 7 maart 2013
De 45e ledenvergadering werd gehouden op donderdag 7 maart. Tijdens deze vergadering waren 75
personen aanwezig. De gebruikelijke onderdelen zoals het behandelen van de verslagen kwamen aan de
orde.
In 2013 werd van Esther Beeftink, Edwin Arendsen en Erwin Ros afscheid genomen als bestuurslid. Zij
werden tijdens de vergadering bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Erwin Ros zal nog even actief blijven in de optochtcommissie, totdat daar iemand anders voor gevonden is.
Ans Flierman- Hogevonder werd als nieuw bestuurslid verwelkomd in het bestuur.
De verschillende uitwerkgroepen hebben hun nieuws gepresenteerd.
Na de pauze doet de heer Hans Nieboer uit de doeken hoe het weekend van 19/20 april
eruit zal gaan zien met Barchem Centraal. De werkgroep heeft een heel
draaiboek gemaakt en Hans laat ook alle foto’s van de te koop staande huizen zien
en een aantal andere sfeerfoto’s van Barchem en omstreken.
Palmpasen – 24 maart:
Dit jaar vertrok de palmpaasoptocht om 11.30 uur vanaf de Barchkerk naar de Kale Berg,
begeleid door de muzikale klanken van Crescendo. Een heuse paashaas stond de kinderen al op te
wachten. Het was heel koud en er woei een gure wind door de kale takken. Toch werd er met veel
enthousiasme naar de eieren gezocht. Soms moesten er zelfs enthousiaste ouders aan te pas komen om

de eieren terug te vinden. Na afloop ontving iedereen een lekker chocolade ei en vertrok tevreden
huiswaarts.
Paasvuur – van 31 maart naar 13 april :
Dit jaar kon het vuur niet met Pasen aangestoken worden, omdat er i.v.m. de droogte, code oranje was
afgegeven en er vanuit de gemeente het verbod kwam om een paasvuur te ontsteken.
Er lag al een redelijke stapel hout toen de mededeling van de Gemeente Lochem kwam.
Ook de weerberichten voor de dagen na Pasen gaven niet aan, dat er regen zou komen. Daarom hebben
we besloten om van het Paasvuur een Lentevuur te maken op de laatst mogelijke datum, dat we het van
de Gemeente mochten aansteken, op 13 april.
In de nacht voor Pasen is door onbekenden de berg hout toch aangestoken. Dit is gedeeltelijk gelukt, maar
in opdracht van de brandweerleiding is het vuur gedoofd.
Op 13 april trok, onder begeleiding van Crescendo, een grote groep belangstellenden en leerlingen van
groep 8 met de fakkels naar het Lentevuur om het hout aan te steken, hetgeen ook prima lukte. Groep 8
trok eerst door de straten van Barchem om de mensen te laten weten dat het lentevuur zou worden
ontstoken.
Als bestuur van Contact zijn we opgelucht, dat het alsnog aangestoken kon worden. Aan het maken van
een paasvuur stelt de gemeente steeds (strengere) eisen. Eén van de voorwaarden is, dat het uitsluitend
snoeihout mag zijn, waarvan de omvang niet meer is dan 7 centimeter. Als het Paasvuur niet mag
branden, zoals een aantal jaren geleden, zorgt de gemeente ervoor, dat het opgeruimd wordt. Hout en
andere spullen die zij aantreffen en die niet passen binnen de vergunning laten ze aan ons en zijn
daarmee dan ons probleem geworden.
Helaas moesten we constateren, dat er naast snoeihout ook allerlei andere dingen gebracht werden, veelal
op momenten, dat wij er niet bijstonden. Zo zijn er o.a keukenkastjes uitgehaald en zijn er coniferen met
wortel en al gebracht. Degene, die dat gedaan heeft, gebruikt het paasvuur als stortplaats. Daarmee
maken die mensen dit soort afval tot ons probleem
Het maken van het Paasvuur is enerzijds een traditie, die al honderden jaren oud is en aan de andere kant
een mooie manier om snoeihout kwijt te raken. Helaas merken we, dat de regelgeving steeds strenger
wordt en, omdat we ook misbruik constateren, zal het komend jaar rekening gehouden moeten worden met
deze voorschriften en dat heeft er in elk geval toe geleid, dat we niet lang van te voren hout kunnen gaan
storten, maar dat het pas mogelijk is om een paar weken voor Pasen hout te brengen.
Dodenherdenking - 4 mei :
Om 19.45 uur verzamelden vele volwassenen en kinderen zich bij de Barchkerk in de prachtige nieuwe
tuin, alwaar zangvereniging Encore een aantal mooie nummers ten gehore bracht. De voorzitter van Ver.
Contact verzorgde het openingswoord en de kranslegging werd gedaan door de gezamenlijke kerken en
de gemeente Lochem.
Om 20:00 uur werd er 2 minuten stilte gehouden. Aansluitend hieraan bracht Encore het Wilhelmus ten
gehore en vond de rondgang plaats langs de graven van de oorlogsslachtoffers op de Algemene
Begraafplaats. De herdenking werd afgesloten met een toespraak door Jan Leijenhorst, waarna de avond
afgesloten werd.

Pinksterfietstocht – 20 mei :
De fietscommissie had voor Tweede Pinksterdag een verrassende nieuwe fietstocht uitgezet. Ca. 80
volwassenen en een paar kinderen hebben onder redelijke weersomstandigheden 30 of 45 kilometer
gefietst.
Helaas zijn enkele fietsers toch erg nat thuisgekomen.
Met tussendoor een pauze voor drinken en een pannenkoek kunnen we zeggen dat deze dag geslaagd
was.

Barchems Feest - 28 t/m 31 augustus:
Voor het eerst sinds jaren werd het Barchems Feest geopend op de woensdag.
Het feest ging van start met de seniorenmiddag in de feestzaal van ‘t Onderschoer. Na de opening door de
voorzitter van ver. Contact hebben 80 senioren genoten van een maaltijd en een optreden van de V.O.P.
groep uit Brummen. Vrijwilligers van de Soos, de Woon-plus, de Zonnebloem en Contact zorgden voor de
organisatie. Tegen 19.30 uur vertrok bijna iedereen in de Bello en in de Keijhave om de muzikale opening
in Zwiep op te luisteren, uitgezwaaid door de mensen die in Barchem bleven.

In Zwiep waren alle bewoners bij de molen gekomen en in gezelschap van de koning Evert Postel en de
koningin Wendy Wentink opende Crescendo het Barchems Feest met enkele gezellige nummers. Na een
drankje ging het weer richting Barchem.
Daarna bekeken ze de verlichte straten en intussen zorgde Crescendo voor de muzikale opening bij de
Barchemse Beesten. Met enkele meezingers was dat ook een gezellig gebeuren.
In ’t Onderschoer, waar iedereen weer samenkwam werd het nog gezellig door Crescendo en met het
nummer:” ‘k Bun zo bli’j dat Barchem besteet” was het begin van Barchems feest gemaakt.

Op donderdagavond was er het Barchems Variété, een optreden door en voor Barchemers Het heeft
menigeen verbaasd dat het zo gezellig kan zijn, wanneer een aantal Barchemers een act bedenken en die
voor een volle zaal uitvoeren. Nadat de mysteriegast geraden werd en Jan Leyenhorst uit de doos
verscheen kon het Variété beginnen. Voor de pauze waren het de mannen van de mannengym, de
wagenbouwers van Zwiep, de drie vrouwleu van de advertentie, Hennie Fraas en Bennie Hengeveld met
hun zang die het publiek vermaakten. Na de pauze kwam de zang/muziekgroep van de Battumse Revue
met een aantal liederen en acts, zodat het al snel half elf werd. De band de Flamingo’s nam het toen over
en kreeg de mensen op de dansvloer. Tot in de vroege uurtjes werd er flink gefeest.
Vrijdag: Een film, een clown en kinderdisco:
Voor de basisschooljeugd werd er een film gedraaid in de feestzaal, waarna de kermis geopend werd. Hier
konden de kinderen genieten in de draaimolen, de botsauto’s en bij de verschillende snoep- en
gokkraampjes. Hier was het dan ook gezellig druk. Ook konden de kinderen zich ook laten schminken, was
er een goochelclown en konden ze springen op het springkussen. Deze was bij de kermis gezet, omdat het
nog schoolvakantie was. Om 15:30 uur kon de jeugd door naar de kinderdisco verzorgt door dj. Martijn.
Hier werd gedanst, gesprongen en gerend op de dansvloer.
’s Avonds werd er een wandeltocht gelopen door 40 mensen door een prachtig stuk natuur van Barchem.
Daarna werd de vloer bezet door zo’n 400 mensen die voor de Daltons kwamen. Het was een geweldig
optreden van de Barchemse/ Ruurlose band en het was dan ook jammer toen hun laatste nummer van die
avond gespeeld was en eenieder huiswaarts moest. Menigeen nuttigde nog even een snack bij de wagen
buiten.
Zaterdag: Reveille, optocht en volksspelen:
De reveille zaterdag vroeg in de ochtend zorgde ervoor dat alle Barchemers op tijd wakker waren voor de
optocht. Zij waren zelfs met 4 mannen sterk om deze klus te klaren.
Om 11.00 startte de optocht bestaande uit 10 wagens en 5 groepen. Voor een muzikale noot werd gezorgd
door muziekvereniging Crescendo uit Barchem, dit jaar begeleid door twee charmante majorettes. Ook de
Schaddenstekkers uit Ruurlo reden op een wagen mee met de optocht. Er was veel werk verzet door de
wagenbouwers en de mensen van de loopgroepen.
Het was vrolijk door de deelname van veel kinderen en volwassenen. Ook toen een flinke regenbui alle
publiek onder de paraplu joeg, bleef de optocht vrolijk doortrekken. En iedereen bleef geduldig wachten
toen een toeschouwer onwel werd en door een ambulance opgehaald moest worden. Gelukkig is het goed
afgelopen en is de Barchemer inmiddels weer thuis.
De prijzen werden tijdens de pauze uitgedeeld en de” Cupcake Fantasy” en “Sprookje komen uit” gingen
met de hoogste eer strijken. De Bosheurne met hun rose-witte wagen won op derde achtereenvolgend jaar
de eerste prijs en mogen de wisselbeker in hun bezit houden.
De aanmoedigingsbeker is voor de groep Zuijdzicht, die voor het eerst meedeed met “leve de
tegenstander”.
Na een middagmaal thuis of bij de horeca in het dorp ging het om 14.00 uur richting het veldje. Het
schutterspaar, bestaande uit Evert Postel, Wendy Wentink-Broekgaarden en prins Larson ArendsenRaedt, werd voorafgegaan door het ‘dweilorkest’ Crescendo. Omdat de Dwarsbloazers op het laatste
moment hadden afgezegd speelden de leden van ons eigen muziekvereniging Crescendo een aantal
gezellige, leuke nummers op weg naar het veldje en ook daar werd de middag muzikaal ingezet.
Na een woord van de voorzitter en wethouder B.J. Bussink werden de volksspelen geopend.
Bij vogelschieten voor heren, dames en jeugd, het klepel- en schijfschieten stonden meteen al een
heleboel mensen om zich in te schrijven. Ook het spel Bungee-run, gesponsord door de BOV. was voor
groot en klein spannend om te doen. Aan een elastiek rennen en trekken over een opblaasbaar kussen en
kijken hoe ver je komt. Dat je daar sterk voor moet zijn, daar kwamen velen achter.
Ook het doeltrappen en het grabbelen in de ton en bellenblaas was leuk om te doen.

De vogel van de goedschietende jeugd ging al vrij vlot naar beneden. Kevin Bannink schoot de romp naar
beneden en werd daarmee de schuttersprins 2013.
Toen waren het de dames die het laatste stuk vogel naar beneden schoten. Willy Nijhuis werd de
schutterskoningin. Zij is een ervaren koningin, want zowel 8 jaar geleden als 3 jaar geleden was zij het die
gekroond werd als koningin. Zij heeft wel telkens een andere koning aan haar zij.
Dit jaar is dat Bert Dinkelman. Na zijn schot bleef de vogel nog even hangen, maar net toen Bert weer door
het hek liep, viel de vogel in twee stukken alsnog naar beneden.
Bert was helemaal blij en na een luid hoera werd hij van alle kanten gefeliciteerd.
Na de huldiging van het koningspaar en prins en alle winnaars van de spelen en de optocht ging het op
weg naar HCR In de Groene Jager.
De winnaar van de loopgroep “sprookjes komen uit’ kwamen met de koets voorrijden, zodat het
koningspaar in de koets naar de Groene Jager werd gereden. Daar was het gezellig feesten met DJ Martijn
en alle mensen die van het Barchems Feest houden. Tot in de nacht was het een gezellige “bende” in het
café van de Groene Jager.
Zondag: Gezellig napraten:
Vanaf 11:30 uur kon er bij In de Groene Jager worden genoten van een echt Barchems ontbijt. Vele eieren
en pannenkoeken zijn er weer gebakken. En gegeten. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Alex
Welbergen, Bakkerij Jansen, Attent Frank Bannink en de koffie en het terras werden beschikbaar gesteld
door HCR In de Groene Jager. Ook hier waren De Tijdbrekers van de partij. En natuurlijk het koningspaar
en de prins. Een geslaagde afsluiting van een geweldig Barchems Feest.
Vrijwilligersavond – 2 november:
De vrijwilligersavond is dit jaar niet doorgegaan, omdat we alle middelen willen inzetten om in het dorp een
mooi dorpsplein te realiseren. Daarom hebben we het budget, dat voor deze avond gereserveerd was, bij
de eigen bijdrage gedaan die we moeten leveren om voor het dorpsplein subsidie aan te vragen.
Deze aanvraag zal in februari in de gemeenteraad komen en daarna naar de provincie.
Alle vrijwilligers zijn middels een brief op de hoogte gebracht. Natuurlijk is Vereniging Contact erg blij met
de vele vrijwilligers die zich, op welke manier dan ook, inzetten om Barchem gezellig en leefbaar te houden
voor alle mensen van jong tot oud.
Tuinavond – 4 november:
Op deze avond werden de prijzen uitgereikt voor de mooiste tuinen van Barchem en Zwiep.
De tuinavond werd goed bezocht en de fotopresentatie “tuindecoraties, van mooie kunst tot heerlijke
kitsch”, viel erg in de smaak. Het was verrassend te zien hoeveel creatievelingen er in het dorp wonen. Zelf
gemaakte beelden van hout, brons of natuurlijke materialen, gekochte tuinkabouters, opgepimpte
schuttingen en nog tal van andere objecten kunnen een tuin ontzettend opleuken.
SCW:
Ook dit jaar werden er de knutsel- en kookclub georganiseerd voor de jeugd.
De kinderen voor het knutselen schrijven zich voor 10 keer in.
De kinderen voor het koken kunnen zich per keer inschrijven.
Zowel voor het knutselen als voor het koken zijn de middagen goed bezocht.
Computercursus.
Er is dit jaar geen computercursus geweest. Nu zijn er weer een aantal belangstellenden, zodat er dit
voorjaar weer gestart kan worden met een cursus.
En nog meer:
De leden van de uitwerkgroepen van het dorpsplan hebben ook in 2013 weer aan diverse onderwerpen
gewerkt.
Speeltuinvereniging
Er is een speeltuinvereniging opgericht door Contact en de Barchschole. Hier vallen de speelplaatsen bij
de school, ’t Spölvenne, het coole klim-en klauterbos en het Spölhöfke onder.
Zij zijn nu een aparte vereniging en vallen niet meer onder vereniging Contact.
Zwerfvuildag.
Op de nationale zwerfvuildag 9 maart 2013 regende het pijpenstelen. Je nat laten regenen om andermans
rotzooi op te gaan ruimen was iets te veel van het goede en er werd besloten een week later een nieuwe

poging te wagen. Een goede beslissing: het weer was goed en er waren heel veel vuilnisrapers. De klus
was dan ook snel geklaard. Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen.
Kroningsdag.
Werkgroep dorpsplein, ouderraad van de Barchschole en de BOV hebben een kroningsdag georganiseerd
waarop ons eigen koning en koningin met wethouder Bussink het coole klim-en klauterbos openden.
Er kon daarna meteen survivalspelen gedaan worden in het bos en op ’t Spölvenne.
Na het Wilhelmus en het ballonnen oplaten werd het feest doorgezet op de parkeerplaats, grasveld bij de
Kerklaan.
Daar was een tent geplaatst met t.v. schermen, zodat de kroning van koning Willem-Alexander gevolgd
kon worden. Er was een kleedjesmarkt, er waren spelletjes en er was te eten en te drinken, zodat het er
nog een hele tijd gezellig was.
Ook is er een Koningslinde geplant op het Barchvenne.
Dorpsplein.
Er is een tekening gemaakt en we zijn druk doende hiervoor de benodigde gelden binnen te halen.
Preuverieje.
Er is 14 december een preuverieje georganiseerd en door de vuurkorven, de warme hapjes en drankjes,
waren het heel gezellige uren van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Wellnessavond.
Op 26 april hebben 32 Barchemse vrouwen genoten van een heerlijk avondje relaxen. Voet-, hand-,
schoudermassages, gezichtsbehandelingen enzovoorts. Heerlijke thee, een sapje en lekkere hapjes.
Kortom voor herhaling vatbaar.
Jeugd.
Voor de jeugd was er een disco. Deze werd bezocht door ca. 40 jongeren.
Niet zo heel veel, maar het was wel een gezellige avond.
Lasergamen op 28 september. Hier waren ca. 65 jongeren en het was een heel geslaagde avond bij het
clubgebouw van de Berg- en Barchruiters aan de Soerinkweg.
Verkeer.
Na diverse meldingen van ongelukken bij de chicane zijn er aanpassingen gedaan.
De toestand en de hoeveelheid van verkeersborden is bekeken en er zijn een aantal borden weggehaald
en aangepast.
Barchem in Bloei.
In het bloemperk is de Acacia eruitgehaald en er is een Tulpenboom geplant. In het voorjaar werden veel
oranje violen geplant en in elk seizoen staan er enkele planten op z’n mooist.
Er is geen onkruid te bekennen door het goed onderhoud van de mensen van deze groep.
Zorg.
Er is veel gepraat en onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een 24-uurs zorglocatie te realiseren.
Duurzaam Barchem.
De mensen in deze groep houden de ontwikkelingen van de duurzame energie, besparingsmogelijkheden
en isolatiesubsidie-mogelijkheden in de gaten.
Website:
Zowel de site www.contact-barchem.nl als de site www.barchem.org zijn het afgelopen jaar door mensen
uit het bestuur bijgehouden.
Aanschaf tafels en stoelen:
Door de vereniging zijn tafels en stoelen aangeschaft die geleend kunnen worden door andere
verenigingen, buurten, enz. voor een kleine bijdrage.
Steeds meer verwacht de gemeente burgerparticipatie bij diverse onderwerpen. Er vond dan ook
regelmatig overleg plaats tussen de gemeente, de uitwerkgroepen en het bestuur van Contact. Daarnaast
was er het jaarlijkse overleg met de politie, de school, het Centraal Bestuur en andere
belangenverenigingen binnen de gemeente Lochem.
Ook is de vereniging aangesloten bij de VKK ( Vereniging Kleine Kernen).
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2013. Alle vrijwilligers en anderen die het jaar 2013
hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor.

4.

Financieel verslag 2013: Erik geeft uitleg bij de sheets over de financiën.
Speeltuinactiviteiten zijn nu in de speeltuinvereniging en er blijven 2 onderdelen over:
Algemene activiteiten en SCW

V.C.B. :

S.C.W.:
2013

Eigen vermogen per 1 januari
Ontvangen subsidie
Bij: Lidmaatschapsgelden

19.790
1.414
6.215

2013
Eigen vermogen per 1 januari
Ontvangen subsidie

5.360
2.583

27.418

7.943
Baten en lasten (-) van de volgende activiteiten:
Paasweekend
Fietstocht
Barchems Feest
Tuinavond
Vrijwilligersavond
Overige activiteiten

-280
150
-2.252
-114
0
-1.236

Bij: opbrengst computercursus
Af: kosten

0
0
0

-3.732

Bij: opbrengst kook- en knutselcursus
Af: kosten

315
-554
-239

Algemene verenigingskosten
Rentebate

-3.575
412

Activiteiten van het Jongerenteam

Eigen vermogen per 31 december

20.523

Eigen vermogen per 31 december

6.971

Resultaat 2013 (bate)

1.611

Resultaat 2013 (bate)

734

-733

Balans:
31-12-2013

ACTIVA
Voorraad consumptiemunten
Diverse vorderingen
Liquide Middelen
Bank Rekening-courant
Bank Spaarrekening
Kas

31-12-2012

PASSIVA

108

0

2.517

7.190

31-12-2013

31-12-2012

Eigen Vermogen
Sociaal cultureel Werk
Vereniging Contact

6.971
20.523

5.360
19.790
27.494

203
36.226
0

41
28.989
0
36.429

29.030

Reserveringen
Dorpsplangelden
Overige

9.951
294

25.150

8.251
2.270
10.244

Diverse schulden
Overige schulden
Totaal Activa

39.055

36.220

Totaal Passiva

1.317

10.521

549
1.317

549

39.055

36.220

De vereniging heeft een gezond financieel plaatje. Er is eigen vermogen en die willen we
aanwenden voor het dorpsplein.
Er komen geen op/ aanmerkingen of vragen.

5.

a. Begroting 2014:
Algemene opbrengsten
Te ontvangen subsidie:
algemeen
sociaal cultureel werk

1.400
2.600
4.000
6.200

Lidmaatschapsgelden

10.200
Baten en lasten (-) van de volgende activiteiten
Paasweekend
Fietstocht
Barchems Feest
Tuinavond
Vrijwilligersavond
Overige activiteiten
Sociaal Cultureel Werk

-250
0
-2.500
-250
0
-800
-2.000
-5.800

Diverse verenigingskosten
Rentebate op spaartegoed
Positief saldo boekjaar 2014 (budget)

-3.500
400
1.300

b. Vaststelling contributie 2014: de contributie blijft ongewijzigd. € 10,00 voor een gezin en
€ 5,00 voor één persoon.
6.

Verslag kascommissie: Annemarie Platerink en Derk Rossel hebben de kas gecontroleerd
Zij vonden de kas er duidelijk uitzien en de kascommissie keurt de verslagen goed.

7.

Verkiezing nieuw kascommissielid:
Annemarie Platerink treedt af na 2 jaar.
Aart Veenbrink biedt zich aan als kascommissielid.
Derk Rossel en Aart Veenbrink zijn volgend jaar de kascommissieleden

8.

Bestuursverkiezing.
Gerry te Walvaart is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar en wordt herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henny Wildschut, Frank Bannink en Gerrit Stegeman
Henny was de coördinator en grote inspirator van het dorpsplan. Vanuit dat plan kwamen
verschillende werkgroepen tot stand die gecoördineerd werden door Henny. Veel Barchemers
bemensen deze werkgroepen en zullen dat ook blijven doen. Henny blijft nog in een paar groepen
actief. Frank Bannink was de man van de geluidswagen, van de BOV en van allerlei andere
voorkomende werkzaamheden. Gerrit Stegeman was, na één jaar penningmeester te zijn geweest,
6 jaar de voorzitter van onze vereniging. Hij weet er dan ook alles van. Bij de gemeente en bij de
Vereniging Kleine Kernen wist hij vereniging Contact bekend te maken, zodat zij de vereniging als
serieuze gespreks- en onderhandelingspartner behandelen. Gerrit blijft actief in de werkgroep
”zorg”. Het is jammer dat deze 3 mensen vertrekken uit het bestuur, en zij worden bedankt voor het
vele werk dat zij verzet hebben met een presentje en bos bloemen.. Gelukkig blijven ze alle 3
actief binnen Barchem.
Ook gelukkig zijn we met de 3 nieuwe bestuursleden Bert Nijenhuis, Wilco Weernink en Jarno
Koeleman en hen wordt veel succes gewenst.

9.

Mededelingen Dorpsplanuitwerkgroepen
Henny heeft een power point presentatie over de verschillende werkgroepen van het dorpsplan.
Henny maakte elk kwartaal een nieuwsbrief met daarop alle mededelingen van de werkgroepen.
Deze brief wordt gestuurd naar alle belangstellenden en verschijnt in de BarchBerichten.

In 2011 was er een update van het dorpsplan.. Dit dorpsplan is tot 2016. Misschien moet er in 2015
iets nieuws opgestart worden?
Voor elke Barchemer telt: niet op een ander wachten, maar zelf de handen uit de mouwen steken
en nieuwe dingen bedenken.
.
Er zijn 9 werkgroepen:
Verkeer: Gerard Kok: Er zij momenteel 3 zaken actueel: de chicane, een provincie- ambtenaar zegt nu dat
de chicane technisch niet goed is en zal worden aangepast.
Het vrijliggende fietspad langs de Borculoseweg zal verlengd worden tot de Dennenlaan. Over het laatste
stuk tot ’t Station en de doorsteek naar de Schoolstraat is men nog in onderhandeling.
Bushalte Lochemseweg wordt verplaatst naar ’t Station. Wanneer dit gebeurd is nog niet bekend.
Wonen: Arjan Groteboer: prijs bouwkavels Barchvenne. Er is een brief naar gemeente gegaan over de
‘hoge’ prijs van de bouwkavels op het Barchvenne. In de brief vergelijkbare prijzen van omliggende
plaatsen.
Er was een vraag van een aannemer over de starterswoningen en het feit dat de bouwketen er nog steeds
staan. Door faillissement van één van de bedrijven waren de keten blijven staan. Dit bedrijf was al van het
plan afgehaald. Nu worden de keten waarschijnlijk weggehaald
Zorg: Henny: 24 uurs zorg, maandag 3 maart een belangrijke bijeenkomst in ’t Onderschoer.
Jongeren: Henny: De lasergame - avond was erg druk, maar de disco werd minder bezocht. Het blijft
moeilijk de jeugd te interesseren voor activiteiten. Tips zijn van harte welkom.
Dorpsplein: Henny: Gemeente heeft subsidie goedgekeurd. In de pauze ligt conceptplan ter inzage. Nu
kan er nog veranderd worden. Wie heeft een mooie naam voor dit plein? Doorgeven aan Johan van Beek
De Preuverieje en de Kroningsdag op het ‘plein’waren erg geslaagd en dit jaar wordt er een koningsdag
georganiseerd.
Ons eigen koningspaar Bert en Willy zullen van de partij zijn.
Speeltuinvereniging: Is nu 1 vereniging met 2 leden: Barchschole en ver. Contact
5 april is er gezamenlijke onderhoudsdag aan alle 4 speeltuinen
Barchem in Bloei: De jaarlijkse subsidie was te weinig voor alle planten, omdat er voor Barchem Centraal
en Kroningsdag extra planten waren geplant. Door sponsoring van F. Bannink, M. Rood en D. Nijenhuis
konden toch bollen gepoot worden, zodat de tuin er binnenkort fleurig bij ligt.
Zwerfvuildag: zaterdag 29 maart om 14.00 uur bij kantine van SVBV. Iedereen, jong en oud, van harte
welkom.
Energie:Albert Wonnink: Lochem energie. Werkgroep houdt de activiteiten van deze groep bij en
duurzame energie is ook voor Barchem bereikbaar door zonnepanelen e.d. Het energieakkoord van SER
zegt dat er in 2020 14 % groene energie moet zijn. Dat is nu 4%. Wanneer u interesse heeft in een
energiebespaarlening, nieuwe ketel, isolatie enz. dan is daarvoor subsidie te krijgen. Informatie te krijgen
bij Albert Wonnink.

Barchems feest programma:
Feest ziet er voor een groot deel uit zoals vorig jaar.
Geert Mulderije komt in de Barchems feestcommissie:
Woensdag: opening voor senioren en muzikale opening in Zwiep en in Barchem op 1 plaats,
afsluiten in ‘t Onderschoer
Donderdag: 20.00uur cabaret en muziek
Vrijdag:
kermis, schminken, springkussen, disco
Wandeltocht en muziek
Zaterdag: reveille, optocht en vogelschieten
Prijsuitreiking van alle spelen om ca. 17.uur in ’t Onderschoer. Ook van de optocht. Dit geeft
rust in de optocht en meer tijd tussen optocht en middagspelen.
Een publieksjury zou ook mogelijk zijn als er meer tijd is van rekenen.

10.

Rondvraag
Dhr. Martens: kan ouderen helpen met het werken op de computer. Hij helpt al bij Welzijn Lochem,
bij het opplussen van huizen. Hij gaat bij mensen thuis kijken wat er veranderd kan worden om het
huis te verbeteren voor fijner en langer woongenot.

Er ontstaat een discussie tussen een aantal aanwezigen over de tijd van de prijsuitreiking van de
optocht: 17.00 uur.
De op/ aanmerkingen waren:
A. Platerink: Jammer dat aan het eind van de optocht de prijzen niet te zien zijn voor het publiek
aan de kant van de weg.
W. ten Brinke: Wagenbouwers en kinderen willen zo snel mogelijk hun prijs weten.
Verplichting om om 17.00 uur aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
D. en M. Luesink: Vereniging Contact doet maar wat zonder overleg.
Deze discussie wordt meegenomen door de Barchemsfeestcommissie. Dat kan ook nog.
Het is nog geen Barchems Feest en er moet opnieuw overlegd worden met de optochtcommissie.
11.

Sluiting van de vergadering.:Herman Morsink sluit deze vergadering om 21.30 uur.
In de pauze is er gelegenheid voor een drankje en om de tekeningen voor het dorpsplein te
bekijken en te becommentariëren.

Pauze.
Informatie over Brandveilig leven.
Frank Bannink vertelde over de omstandigheden/ gevaren in huis die brand kunnen
veroorzaken. En vertelde ook hoe die te voorkomen zijn.
Willlen Schulenbarg liet zien, door één van de aanwezigen een brandweerpak aan te laten trekken,
hoe lang het duurt dat een brandweerman/vrouw klaar is om te vertrekken. Tegelijk was op een
filmpje te zien hoe de brand zich ontwikkelde. Het er gaat inderdaad om dat elke minuut telt.
Bij de Barchemse brandweerpost kunt u informatie krijgen over brandveilig wonen.
En tevens kunt u zich opgeven voor een gratis woningcheck! Dan komen ze het huis bekijken op
eventuele risicovolle situaties waardoor brand kan ontstaan.
Herman bedankt Frank en Willem voor hun duidelijke en interessante uitleg over dit onderwerp en wenst
iedereen een wel thuis.
Notulist,
Gerry te Walvaart.
Secretaris.

