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Voorwoord  

 

Hierbij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van het Emster Belang. In maart 

2020 hebben wij wegens Corona moeten besluiten de jaarvergadering af te gelasten. Wie 

had kunnen vermoeden dat het zolang zou duren voordat er weer een bijeenkomst 

georganiseerd kon worden. Met de nu geldende maatregelen in acht te nemen, is het 

voorzichtig weer mogelijk en heet het bestuur van het Emster Belang haar leden graag van 

harte welkom op dinsdag 12 oktober in de Hezebrink.  

Ook het innen van de contributie moest door de pandemie worden uitgesteld. Dit betreft 

uiteraard de contributie die door Bert Driessen bij de leden aan huis wordt opgehaald. Bert 

heeft het inmiddels weer opgepakt en zal bij sommige leden van meerdere jaren de 

contributie innen. Hopelijk heeft u begrip voor het uitstel.  

Mocht u over willen gaan op automatische incasso dan kunt u het machtigingsformulier 

vinden op www.emsterbelang.nl . U kunt het ook melden aan Bert of bij één van de 

bestuursleden.  

Een aantal leden ontvangen een papieren versie van de Nieuwsbrief. Mocht u de 

mogelijkheid hebben deze digitaal te kunnen ontvangen dan vragen wij u vriendelijk uw e-

mailadres door te geven. info@emsterbelang.nl  

Uiteraard blijft het mogelijk de papieren versie te ontvangen.  
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Uitnodiging   
  

Algemene Ledenvergadering Emster Belang  
       
  

Dinsdag 12 oktober 2021 in de Hezebrink  

  

Aanvang 20.00 uur  

  

  

Agenda  
  

  

1. Opening, mededelingen  

  

2. Notulen van de jaarvergadering van 25 maart 2019  

  

3. Jaarverslag 2019 en 2020 

  

4. Financieel verslag 2019 en 2020  

  

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie  

 

6. Besteding Ebbenhuisgelden 

   

7. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar: de heren Gert Pannekoek en Jacob Mosterd en mevrouw 

Dorothee Gorter 

Aftredend en niet herkiesbaar is Ankie Lammers-Braakman. 

Kandidaten bij voorkeur uit de bebouwde kom, kunnen zich melden bij het bestuur. 

  

8. Wensen en knelpunten  

  

9. Pauze  

 

10. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Het bestuur wil graag Emst op de kaart krijgen bij de volgende verkiezingen. Het bestuur 

denkt dan met name over de volgende aandachtsgebieden: 

- Verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder de Hoofdweg 

- Woningbehoefte (vooral de problematiek rondom de starters en de woningen met 

zorg) 

- Leefbaarheid en instandhouding van het voorzieningenniveau 

- Opsplitsing van woningen 

       

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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. 

 

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. 
 
Voor het beheer van de Klompenpaden is een fietskar beschikbaar gekomen (deze heeft ook 
meegereden 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: 
 
        aftredend sinds 
Sjoerd Bokma    voorzitter   2020  27-05-2003 
Dorothee Gorter   secretaris  2021  02-03-1993 
Yolande Klomps   penningmeester 2020  29-03-2017 
Ankie Lammers-Braakman  2e secretaris  2020  15-05-2007 
Gert Pannekoek   vice voorzitter  2021  23-04-2015 
Aart Vos    lid   2022  29-03-2016 
Jacob Mosterd   lid   2021  27-03-2018 
 
 
De kascommissie bestaat uit Henk Kloezeman, Jan Otto Jansen en Chris Mulder. 

 

 

Jaarverslag 2020 

 
In 2020 heeft het bestuur 4 maal digitaal vergaderd.  
 
Het jaar 2020 heeft geheel in het teken gestaan van de Corona-maatregelen. Dit betekende 
geen fysieke vergaderingen. 
 
Het bestuur is digitaal nog steeds betrokken geweest bij de Klankbordgroep Snelle 
Fietsverbinding V/Epe (F50), in de nieuwsbrieven is hier uitgebreid aandacht aan besteed.  
Verder is digitaal vergaderd over de Omgevingsvisie en het Bomenbeleidssplan. 
 
De beide kerken tezamen met het Emster Belang hebben gezamenlijk aan alle Emster 
huishoudens een plantje aangeboden als opsteker in deze donkere Corona tijd. Dit gebaar is 
door de gemeenschap goed ontvangen. 
 
Het Ebbenhuisfonds is verder in gang gezet. Er is een aanvraagformulier uitgewerkt (te 
vinden op onze website) en er zijn beoordelingscriteria opgesteld. Daarnaast is een 



onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld die zich over de aanvragen kan buigen en 
advies uitbrengen aan het bestuur. De eerste aanvragen zijn inmiddels ingediend. Vanwege 
de Corona perikelen neemt de behandeling ervan meer tijd in beslag dan aanvankelijk 
verwacht. 
 
Dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen. De eerste vlak voor de Corona maatregelen 
met onder meer de aankondiging voor de ledenvergadering. Toen de Corona-maatregelen 
bekend werden gemaakt, heeft het bestuur moeten besluiten deze ledenvergadering in 2020 
niet te houden en uit te stellen tot 2021. 
 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2020: 
        aftredend sinds 
Sjoerd Bokma    voorzitter   2023  27-05-2003 
Dorothee Gorter   secretaris  2021  02-03-1993 
Yolande Klomps   penningmeester 2022  29-03-2017 
Ankie Lammers-Braakman  2e secretaris  2020  15-05-2007 
Gert Pannekoek   vice voorzitter  2021  23-04-2015 
Aart Vos    lid   2022  29-03-2016 
Jacob Mosterd   lid   2021  27-03-2018 
 
 
De kascommissie bestaat uit Henk Kloezeman, Jan Otto Jansen en Chris Mulder. 
 
 

 
Financiën 

 
Het Emster Belang heeft op dit moment (eind augustus 2021) 368 leden. Van dit aantal heeft 
50,3% een machtiging afgegeven. Over 2020 en 2021 is nagenoeg alle contributie geïnd. 
Voor de inner blijft het een behoorlijk klus! Er zijn echter de afgelopen maand tijdens het 
innen ook diverse machtigingen ingevuld. Onze hartelijke dank hiervoor!! 
  
Zoals afgesproken hebben de grotere verenigingen v.w.b. het aantal leden, in 2020 een 
tweede gift van € 2.000 ontvangen! 
Van de 5 overige instanties die een bedrag uit de Ebbenhuisgelden hebben toegezegd 
gekregen, zijn er 4 die hun plannen en begrotingen hebben ingediend. Deze zijn alle 4 nog 
niet afgerond. 
In de jaarvergadering op 12 okt. a.s. zal hier dieper op in worden gegaan. 
 
Daarnaast bestaat er een Ebbenhuisfonds (opbrengst Ebbenhuis minus toegezegde gelden) 
waarvoor een aanvraag kan worden gedaan om een project (onder voorwaarden) te 
 (co-)financieren. 
Daartoe zijn enkele verzoeken ontvangen. Dit onderwerp wordt tevens bij de jaarvergadering 
behandeld. 

 


