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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Emster Belang

Dinsdag 31 maart 2020 in de Hezebrink
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening, mededelingen
2. Notulen van de jaarvergadering van 25 maart 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Financieel verslag 2019 Emster Belang
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar zijn Sjoerd Bokma en Yolande Klomps.
Aftredend en niet herkiesbaar is Ankie Lammers-Braakman.
(Tegen)kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
7. Wensen en knelpunten
8. Pauze
9. Presentatie van de plannen voor de invulling van ’t veldje achter de Hezebrink
Hierbij zijn ook niet leden van het Emster Belang welkom. Aanvang circa 21.00 uur.

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 25 maart 2019 in de Hezebrink
Afwezig met kennisgeving: de familie Jansen, Schaverenseveldweg en Tiemen Stegeman
Aanwezig waren: 38 stemgerechtigde leden, 4 niet-stemgerechtigden en 1 niet-lid
1. Welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij met de grote opkomst.
2. Notulen jaarvergadering 24 maart 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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3. Jaarverslag 2018
Vastgesteld zonder aanvullingen.
4. Financieel verslag 2018 Emster Belang en Steunpunt Emst 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en beantwoordt naar tevredenheid de
gestelde vragen.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
De leden van de kascommissie hebben de boeken gecontroleerd. Bij acclamatie wordt het
bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid.
Wim Broekman is aftredend en wordt vervangen door Chris Mulder.
6. Concept Huishoudelijk Reglement
Artikel 2
In stemming wordt gebracht de mogelijkheid:
Lidmaatschap voor het leven introduceren: 16 voor en 22 stemmen tegen.
Introductie lidmaatschap voor 5 jaar in eens: 2 tegen en 36 stemmen gaan accoord met dit
nieuwe voorstel.
Artikel 4:
Met 38 stemmen voor is dit artikel aangenomen. (budget vrijheid)
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar is de heer Aart Vos. Daar er geen tegenkandidaten zijn, wordt hij
bij acclamatie herbenoemd.
8. Wensen en knelpunten
Reinder Nijkamp: Emster Belang is gevestigd in Epe, het hoort in Emst.
Gegeven het feit dat de secretaris in Epe woont (we kijken er nog naar)
Henk Kloezeman: Eperweg is een racebaan geworden richting Epe. Snelheid remmende
maatregelen zouden genomen dienen te worden. Flitspalen worden gewenst, met name voor
motoren.
Deze zomer komen er snelheidcontroles.
Rinus v.d. Velde, het electriciteitshuisje tegenover de kerk.
Het is inderdaad raar gelegen en zou ook veel kleiner kunnen. Dit is aan Liander.
Wilke Hilberink: Stationsweg een bord met 30 km is weggehaald en ook de cijfers op de weg.
Het is niet zichtbaar.
Wim Broekman: verkiezingsborden vlak voor een beeld gezet. Geen gezicht.
Linda van Os: rotonde Eperweg. Fietsers hebben last van afsnijdende auto’s.
Hans Buers: de gemeente en SLG waren content met de laatste uitdeling, bekend dat er
weer een mogelijkheid komt in het najaar?
Ja dit is zeker bekend bij het bestuur. Communicatie via Nieuwsbrief en Facebook.
Ingrid Boeve stelt voor een whatsappgroep te maken.
Nieuwsitems komen via de website en Facebook.
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9. Pauze
10. Verdeling opbrengst verkoop ’t Ebbenhuis
De besteming op ’t Ebbenhuis is gewijzigd naar wonen, hetgeen een beduidend hogere
opbrengst tot gevolg had. De schuld is afgelost bij het Emster Belang plus nog niet betaalde
rente.
De Stichting had zelf ook nog geld op de rekening staan van ca. 40.000 euro.
Dit betekent dat er per saldo 270.000 euro aan opbrengst is ontstaan. De Stichting
Exploitatie Steunpunt Emst is inmiddels opgeheven.
De besteding moet per meerderheid van de ledenvergadering gedaan worden.
Mocht de ledenvergadering er vanavond niet uitkomen dan zal er een ander voorstel gedaan
worden dat dan aan een bijzondere ledenvergadering voorgelegd wordt.
Een toelichting wordt gegeven op het voorstel accomodaties: als achtergrond indertijd het
Groene Kruis en ’t Ebbenhuis.
Het voorstel (in hoofdlijnen noemen) na intensieve discussie ter stemming gebracht:
7 stemmen tegen, 31 stemmen voor.
Het voorstel is ook aangenomen.
De adviescommissie voor het fonds zal worden samengesteld uit deskundigen.

Jaarverslag 2019
In 2019 heeft het bestuur 7 maal vergaderd in de Hezebrink.
Het jaar 2019 heeft met name in het teken gestaan van de uitvoering van het besluit
genomen tijdens de vorige ledenvergadering over de besteding van de gelden die
vrijgekomen zijn uit de verkoop van ’t Ebbenhuis. Het bestuur heeft 3 maal vergaderd met de
te vormen adviescommissie. Daarbij zijn besproken het aanmeldformulier voor projecten ten
laste van het Ebbenhuisfonds alsmede het vaststellen van criteria om te komen tot een goed
en afgewogen advies aan het bestuur van Emster Belang.
Aan 15 verenigingen is inmiddels de € 2.000,00 uitbetaald.
Het bestuur is aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, de
ledenvergadering van de Hezebrink en een ledenvergadering van Dorpshuizen en Kleine
Kernen Gelderland.
Het bestuur is betrokken geweest bij de Klankbordgroep Snelle Fietsverbinding
Apeldoorn/Epe (F50), in de nieuwsbrieven is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Het project Achterhegge is ook door ons kritisch gevolgd (in onze Nieuwsbrieven heeft u ook
hierover kunnen lezen).
De ouderenzorg heeft ook onze aandacht gehad. De gebiedsregisseur (Lianne Houtman)
heeft hiertoe een netwerklunch georganiseerd waarbij allerlei aanbieders van zorg aanwezig
waren, zoals de huisarts, thuishulporganisaties, Koppel/SWOE.
Het Bomenbeleidsplan, alsmede de nieuwe Omgevingsvisie en de transitie naar duurzame
energie heeft een inbreng van onze kant.
Het afscheid van de inmiddels oud-burgemeester, de heer Hans van der Hoeve, is
bijgewoond.
’t Veldje achter de Hezebrink heeft eveneens onze aandacht gekregen. Hierover meer na de
pauze van de ledenvergadering 2020.
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Voor het beheer van de Klompenpaden is een fietskar beschikbaar gekomen (deze heeft ook
mee gereden in de Oranje optocht).
Een zeer geslaagd Ervenproject heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden. Dit keer vanaf het
erf van de familie Pannekoek aan de Stationsweg. Het buitengebied van Emst is wederom
verfraaid.
Er is contact geweest met de gemeente over de uitvoering van de reconstructie van de
Hoofdweg.
Dit jaar heeft Bert Driessen de contributie voor 2 jaar bij leden opgehaald, waarvoor onze
hartelijke dank.
Dit jaar is de Nieuwsbrief wederom 2 maal verschenen.
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2019:

Sjoerd Bokma
Dorothee Gorter
Yolande Klomps
Ankie Lammers-Braakman
Gert Pannekoek
Aart Vos
Jacob Mosterd

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e secretaris
vice voorzitter
lid
lid

aftredend
2020
2021
2020
2020
2021
2022
2021

sinds
27-05-2003
02-03-1993
29-03-2017
15-05-2007
23-04-2015
29-03-2016
27-03-2018

De kascommissie bestaat uit Henk Kloezeman, Jan Otto Jansen en Chris Mulder.

Financiën
Het Emster Belang heeft op dit moment (eind februari 2020) 384 leden. Van dit aantal heeft
46,4% een machtiging afgegeven. Over 2018 en 2019 is nagenoeg alle contributie geïnd.
Volgens Bert Driessen een behoorlijk klus en dat zal het inderdaad zijn geweest! Gelukkig is
hij bereid gevonden ook voor 2020 deze taak op zich te nemen.
Zoals afgesproken in de ledenvergadering van 2019 hebben verenigingen, die zich hebben
aangemeld voor de gift van € 2000,- deze eind 2019 ontvangen. In totaal 15 keer. Eén
aanvraag is niet gehonoreerd. De eerste € 30.000,- is vergeven.
In 2020 komen grotere verenigingen v.w.b. het aantal leden nogmaals in aanmerking voor
eenzelfde gift!
Van de grotere accommodaties hebben er 2 een begroting ingediend. Hiervoor zijn nog geen
“Ebbenhuisgelden” gebruikt.

Ebbenhuisfonds
Met het Ebbenhuisfonds steunen we eenmalige lokale initiatieven (projecten) die de sociale,
maatschappelijke en culturele leefomgeving verbeteren, en waarvan inwoners van Emst
langdurig kunnen profiteren. Zo wil het Ebbenhuisfonds bijdragen aan het versterken van de
saamhorigheid en het welzijn in Emst.
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Emster organisaties of verenigingen1 kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in het
kader van een project dat zij uit willen gaan voeren. Om in aanmerking te komen voor
financiële ondersteuning moet het project in ieder geval aan een aantal algemene
randvoorwaarden voldoen. Het fonds is niet zozeer bedoeld om projecten volledig te
financieren, maar vooral als aanjager om medefinanciering door andere organisaties
mogelijk te maken. Het fonds kent in principe geen maximum bedrag per aanvraag. Wel is
het zo dat het bestuur van Emster Belang mandaat van de ledenvergadering heeft zelf te
mogen besluiten over bijdragen onder € 10.000,- Voor eventueel toe te kennen bijdragen
daarboven is aanvullend goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vereist.
De algemene randvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van het Emster Belang en
beschrijven de belangrijkste do’s en dont’s waar een aanvraag aan moet voldoen. Enkele
voorbeelden: Het doel/project komt ten goede aan de inwoners van Emst en moet breed
toegankelijk zijn; het moet door een Emster organisatie of vereniging worden aangevraagd;
de aanvrager mag de afgelopen drie jaar geen bijdrage uit het fonds hebben ontvangen.
Uitgesloten zijn bijvoorbeeld: overheden, overheidsinstellingen, commerciële instellingen en
natuurlijke personen, aanvragen die de dekking van exploitatiekosten betreffen of projecten
die een commercieel, winstgevend, religieus of politiek doel hebben. Een project kan maar
éénmalig worden gehonoreerd.
Daarnaast wordt de aanvraag beoordeeld op een aantal kwaliteitskenmerken, zoals de mate
waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds, de gevraagde bijdrage in relatie tot
het doel en de totale projectbegroting. Het project moet toegevoegde waarde hebben voor
de Emster samenleving.
De aanvrager dient het betreffende formulier, te vinden op de website van het Emster
Belang, geheel in te vullen en voorzien van de gevraagde stukken te mailen naar:
Info@emsterbelang.nl
Het secretariaat beoordeelt of de aanvragen ontvankelijk zijn, dat wil zeggen volledig en
voldoen aan de randvoorwaarden die het fonds stelt. Zo nodig wordt aanvullende informatie
opgevraagd.
De aanvragen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke commissie die
bestaat uit 5 personen. Deze commissie brengt advies uit over de aanvragen aan het
bestuur van Emster Belang. Indien het project niet voldoet aan de criteria en/of hetgeen
gesteld is in het aanvraagformulier of onvoldoende scoort op de bijdrage aan de doelen van
het Fonds en de kwaliteitskenmerken, zal een negatief advies worden gegeven aan het
bestuur van Emster Belang waarna dit door het secretariaat van Emster Belang wordt
teruggekoppeld aan de aanvrager.
Op twee momenten in het jaar komt de adviescommissie samen, namelijk in maanden maart
en oktober. Fondsaanvragen moeten daarom vóór 1 maart of 1 oktober worden ingediend.
Binnen 4 weken na behandeling door de adviescommissie krijgt de aanvrager bericht of zijn
aanvraag gehonoreerd is of niet, en met welke bijdrage. Het kan ook zo zijn dat (een deel
van) het bedrag wordt toegekend of dat de aanvraag in de ALV moet worden behandeld.
Bij aanvragen > €10.000,- en een positief advies van de commissie en instemming van het
bestuur, dient het project in stemming te worden gebracht in de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van het Emster Belang. De ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in
maart. Indien een aanvraag wordt gedaan voor 1 oktober die in de ALV behandeld moet
worden dan wordt zo nodig een extra ledenvergadering ingelast.
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Een organisatie of vereniging die in Emst is gevestigd en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
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Hartveilig Wonen
Onlangs heeft het bestuur van het Emster Belang overleg gevoerd met Gert Doornweerd.
Gert is als vrijwilliger/burgerhulpverlener betrokken bij “Hartveilig Wonen” en op zijn initiatief
is het overleg tot stand gekomen.
De Hartstichting faciliteert Nederland met vrijwillige burgerhulpverleners die kunnen worden
ingezet door middel van een oproepsysteem bij een noodsituatie/reanimatie in de omgeving.
De hulpverlener kan vaak sneller ter plaatse zijn dan de reguliere hulpdiensten. Bij een
hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Om een optimale 6 minutenzone na te streven
zijn voldoende burgerhulpverleners en AED’s noodzakelijk.
De schatting is dat er in Emst circa 15 á 20 geregistreerde hulpverleners actief zijn.
Als je de website van Hartveilig Wonen of HartslagNu naslaat zijn er voldoende AED’s
beschikbaar in Emst. Dit zijn geregistreerde AED’s maar er zijn er maar enkele die 7 dagen
per week, 24 uur beschikbaar zijn.
De geregistreerde AED’s zijn vaak in bezit van bedrijven en particulieren die deze hebben
aangeschaft voor gebruik op eigen terrein en/of in de buurt. Deze hangen dan ook ergens
binnen en soms in een afgesloten ruimte.
Het aantal AED’s in Emst die 24 uur/7 dagen per week beschikbaar zijn, is minimaal. Bij de
Emsterie op het Hezeplein en bij de Hersteld Hervormde Kerk aan de Vaassenseweg hangt
een AED buiten en deze zijn aangemeld bij Hartveilig Wonen. Aangezien Emst een
uitgestrekt buitengebied heeft, is het zeer waarschijnlijk dat niet overal de 6 minutenzone
haalbaar is met enkel beschikbare AED’s in het centrum van het dorp.
Het Emster Belang heeft een onderzoek gestart en zou graag de volgende vragen
beantwoord krijgen:
- Op welke locaties hangen AED’s en op welke wijze zijn deze beschikbaar
- Op welke locaties bevinden zich burgerhulpverleners.
- Is de ligging strategisch zodat binnen de 6 minutenzone een AED en een hulpverlener
beschikbaar is.
Om antwoorden te krijgen op die vragen vraagt het Emster Belang u vriendelijk zich te
melden als u een burgerhulpverlener bent of als u een AED in uw bezit heeft.
Het doel is om helder te krijgen of het uitgestrekte gebied van Emst voldoet aan hartveilig
wonen en/of recreëren. Het kan immers gaan om “tussen leven en dood”.
Reacties: info@emsterbelang.nl
Informatie v.w.b. AED en burgerhulpverleners: www.hartslagnu.nl
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Zonnepark op voormalige stortplaats.
Onlangs is de bouw van een zonnepark gestart op de voormalige stortplaats aan de
Pollenseveenweg. Initiatienemer is Pfixx Solar uit ‘s Heerenberg.
De stortplaats deed voorheen dienst als gemeentelijke stortplaats en is in 1989 gesloten. Na
de sluiting is de stortplaats afgewerkt met zand en bentoniet, daar bovenop een
drainagesysteem en tot slot afgedekt met één meter zwarte grond. Bentoniet is een niet
waterdoorlatende laag die ervoor moet zorgen dat het hemelwater niet doorsijpelt naar het
grondwater zodat een eventuele vervuiling niet in het grondwater terecht kan komen.
Het plan voor het zonnepark ligt er al enige jaren en is onlangs gestart met het egaliseren
van de bovenkant van de stortplaats. Dit gebied is 3.5 hectare groot en biedt plaats aan 7700
zonnepanelen die goed zijn voor het produceren van 2.2 megawatt stroom.
De panelen worden geplaatst op “tafels” waardoor er ruimte onder de panelen ontstaat en
begraast kan worden door schapen. Op die manier kun je spreken van natuurlijke
grasmaaiers.
De aanleg zal naar verwachting circa 2 maanden in beslag nemen.
Als het zonnepark gerealiseerd is zal het nog enige tijd duren voordat de geleverde stroom
zal worden afgenomen door het energienet. Door de grote vraag van het aansluiten van
duurzame energiebronnen op het net zal energieleverancier Liander aanpassingen
verrichten om de capaciteit van het net te vergroten.
Het huidige hekwerk van de
stortplaats, dat langs de
Pollenseveenweg staat, zal worden
verplaatst. Het pad dat nu achter het
hekwerk ligt komt dan beschikbaar
voor het Klompenpad wat
nu over de Pollenseveenweg voert.
Hierdoor wordt het Schaverensepad
weer een stukje mooier en veiliger voor
de wandelaars.
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