Vereniging Contact Barchem.
Secretariaat : Gerry te Walvaart
Zwiepseweg 5
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KvK :
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Bankrek:
110202465 Rabobank

Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2013.
Aanwezig: 75 personen
Afmelding: Edwin Nijhof, Mieke Schoolen, Herman Morsink, Jan Klein Geltink,
Erik Langenkamp, Frits Hurenkamp
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Opening:
Gerrit Stegeman heet iedereen van harte welkom. In ’t bijzonder erelid Dhr. Saaltink.
Op deze jaarvergadering gaan we terugblikken en vooruitkijken.
Afgelopen jaar waren er veel goede activiteiten, maar ook minder leuke dingen o.a.
de stagnatie in de verkoop van de woningbouw op het Barchvenne, o.a. door
faillissement en crisis.
Ook is het moeilijk om bestuursleden te krijgen voor Ver. Contact.
De bedoeling is om een bestuur met eigen initiatief te hebben in Barchem. De
gemeente vraagt ook verenigingen met eigen plannen, omdat ze steeds meer
inzetten op burgerparticipatie.
Notulen vorige vergadering; de notulen lagen vanaf 22 februari ter inzage in
’t Onderschoer en In de Groene Jager en staan op de site www.Contact-Barchem.nl.
Er zijn geen op/ aanmerkingen, dus worden ze goedgekeurd
Jaarverslag secretaris 2012: Gerry leest verslag voor en van verschillende
activiteiten zijn foto’ s te zien.
Financieel verslag 2012: Erik heeft de bedragen van de 3 onderdelen: Contact,
SKW, Speeltuin op sheets gezet en worden gepresenteerd en toegelicht. ( bijlage )
De tak van de speeltuin: ’t Spölvenne, ’t Spölhofke, is in maart 2012 een eigen
vereniging geworden, waaronder dadelijk ook het Coole klim-en klauterbos gaat
vallen.
a. Begroting 2013 ( bijlage)
b. Vaststelling contributie 2013
Verslag kascommissie: Annemarie Platerink en reserve Ageeth Klein Geltink
hebben de boeken gecontroleerd. Alex Welbergen was kascommissielid, maar was
verhinderd.
Annemarie geeft verslag en zij hebben gezien dat alles precies klopt en dar er ‘veel’
geld op de rekening staat dat wel u uitgegeven mag worden. Annemarie en Ageeth
worden bedankt voor hun controle.
Verkiezing nieuw kascommissielid; Annemarie is 1 jaar geweest en Derk Rossel
wil komend jaar wel in de kascommissie.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
a. Bennie Hengeveld
b. Jan Klein Geltink
c. Gerrit Stegeman
Dit heeft een kanttekening nodig. Zowel Bennie als Gerrit willen wel aftreden als
er vervanging is gevonden.
Aftredend en niet herkiesbaar :
a.
Esther Beeftink
b.
Edwin Arendsen
c.
Erwin Ros

Door het bestuur voorgestelde kandidaten zijn:
a. vacature
b. vacature
c. vacature

Ans Flierman- Hogevonder heeft zich aangemeld als bestuurslid en wordt benoemd.
Mieke Schoolen is vorig jaar net na de jaarvergadering in het bestuur gekomen en
wordt ook nu officieel benoemd.
Esther Beeftink treedt af na 8 jaar. Zij was in de BF commissie, Palmpaascommissie
en wist vooral alles van Barchem. Zij stond snel klaar als er iets te doen was en was
erg verantwoordelijk voor haar taken.
Erwin was onze techneut en met activiteiten zorgde hij voor geluid en muziek. Of het
ergens binnen was of buiten op een veld, Erwin had het voor elkaar. Hij treedt na 6
jaar af omdat hij nu druk is met werk en een nieuwe studie, maar blijft zich inzetten
voor optocht en uitwerkgroep wonen.
Edwin Arendsen is op dit moment in Duitsland en we nemen op ander moment
afscheid van hem.
Alledrie ontvangen ze een cadeau, een wokkel van de Dreijtol, en een boeket
bloemen.
9.

Stand van zaken uitwerkgroepen en programma Barchems Feest 2013
Henny : Actuele zaken: Lochem energie
Albert Wonnink en Guus Wiselius houden het onder de aandacht
Tuinonderhoudsgroep: Acaciaperk is tulpentuin geworden en die wordt goed
onderhouden.
Zwerfvuildag a.s. zaterdag 9 maart
Coole klim en klauterbos zal straks onder de speeltuinver. Vallen.
Rene Lubberdink vertelt over begin van de verwezenlijking / bouw van het klim en
klauterbos
30 april is de opening van dit bos en zal daarna onder de speeltuinvereniging vallen.
Spelen en ontdekken in het bos is voor de kinderen goed en gezond.
Er zal ook een trapveld gerealiseerd worden op het Barchvenne en ook die zal onder
de speelltuinvereniging vallen
Gerard Kok: verkeer: in 2014 worden provinciale wegen aangepakt en in de
dorpskern alleen onderhoud. Gesprekken met provincie verliepen moeizaam.
Verlengen van fietspad Borculoseweg wordt richting dorp verlengd tot Dennenlaan.
De oversteek Maandagsdijk/ Borculoseweg wordt een stukje verlegd naar Barchem.
De verplaatsing bushalte wordt uitgesteld.
Gemeente Lochem wil hoeveelheid verkeersborden aanpakken. Werkgroep
verkeer heeft hierin meegedacht. Mensen kunnen melden als zij een overbodig bord
zien staan
Arjan Groteboer: Wonen: kopers van starterswoningen die verkocht waren zijn door
faillissement van bouwbedrijf Groothuis afgehaakt.
Bij gemeente geweest: straat wordt nog niet definitief aangepakt/ verlichting, borden.
Wel wordt gekeken naar trapveld
Gerrit Stegeman: zorg: zag er 1,5 jaar geleden heel positief uit, maar één belegger
heeft afgehaakt. J. Ligtenberg wil toch doorgaan met het plan zorggebouw 24- uurs
zorg, een belegger en zorgaanbieder moeten bereid zijn om mee te werken en arbeid
en geld investeren.
Uitwerkgroep kan momenteel niets doen, alleen alert blijven op veranderingen.
Johan van Beek: Dorpsplein: de naam dorpsplein is een werknaam en een naam
voor het plein als die klaar is, is iets om over na te denken. De gemeente wil wel
meedenken, maar er verder nog niets mee doen. Arjan Woestenenk heeft opdracht
gekregen om een tekening met berekeningen te maken. Het is moeilijk om geld voor
het dorpsplein bij elkaar te krijgen. Er is hulp ingeroepen van M2O. Er is wel werk
gebeurd, planten gesnoeid, bankjes geplaatst van het geld van het Rabobankfonds.
We hopen dat het plein gerealiseerd worden voor ontmoeting/ sociale cohesie.
30 april: Kroningsdag: vanaf middaguur activiteiten: opening klim en klauterbos.
Daarna spelletjes en muziek op de plek dorpsplein bij goed weer en anders bij In de
Groene Jager.
Er zijn tv schermen geregeld om de ceremonie te volgen
Wellness in Barchem op 26 april voor de vrouwen van Barchem.
Esthel heeft een opmerking over de verschrikkelijk vele hondedrollen op het stukje
grasveld en verder op openbare weg in Barchem.
Bennie Essink zit namens commissie in werkgroep Stelkampsveld

Huub Ramakers van uitwerkgroep: in kader van burgerparticipatie: zwerfvuildag
a.s. zaterdag en vraagt mensen om te komen.
Bennie Hengeveld: Barchems Feest 2013: programma: 28 t/m 31 aug.
Na evaluatie van 24 september kan geconcludeerd worden dat de meeste mensen
tevreden zijn, maar er zijn toch nog mensen die wensen hebben. Daarmee rekening
gehouden is er een programma gemaakt. Bennie maakt programma bekend.
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Rondvraag: niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting van de vergadering: Gerrit bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
Pauze.
Informatie over Barchem Centraal.
Hans vertelt over het ontstaan en voortgang van de werkgroep.
Via een presentatie informeert hij de aanwezigen over het weekend 19/ 20 april.
Barchem in het middelpunt.
Afsluiting van de avond.

