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Uitnodiging  
 
Algemene Ledenvergadering Emster Belang 
      
 
Maandag 25 maart 2019 in de Hezebrink 
 
Aanvang 20.00 uur 
 

 
Agenda 

 
 
1. Opening, mededelingen 

 
2. Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 
 
3. Jaarverslag 2018 
 
4. Financieel verslag 2018 Emster Belang  

 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie 

 
6. Concept huishoudelijk reglement 

Zie concept huishoudelijk reglement 
 
7. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar is Aart Vos. 
 
8. Wensen en knelpunten 
 
9. Pauze  
 
10. * Herbestemming gelden bij verkoop van ’t Ebbenhuis 

Zie de toelichting bij dit agendapunt. 
 

 

Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 27 maart 2018 in de Hezebrink 

Afwezig met kennisgeving: de heren Henk Boeve en Jan Berkhof. 

1. Welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Dit betekent dat interesse getoond 

wordt voor hetgeen volbracht is in het verleden en in hetgeen de toekomst zal brengen. 

Henk Boeve heeft bericht ontvangen van de gemeente dat het eenrichtingsverkeer in de Ds. 

Van Rhijnstraat zal ingaan op het moment dat de Hoofdweg gereed is. 

 

2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2017 

De notulen worden gewijzigd vastgesteld conform het voorstel van de heer Koop. 

Naar aanleiding van de notulen merkt mevrouw Dekker op dat de situatie aan de Oranjeweg 

zelfs verslechterd is door de toename van het vrachtverkeer van en naar Eiland. Het blijft 



een gevaarlijke situatie.Dit is ook door ons onder de aandacht van de gemeente gebracht 

(Rik Hartgers). Het blijkt dat een eventuele aanpassing niet opgenomen is in het budget voor 

de reconstructie van de Hoofdweg. 

 

3. Jaarverslag 2017 

Vastgesteld zonder aanvullingen. 

 

4. Financieel verslag 2017 Emster Belang  

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief saldo van 9.315,74 euro.  

Leden stellen een vraagteken bij de grote uitgaven voor de Hezebrink en de 

Ondernemersvereniging.Gesteld wordt dat de statuten aangeven dat het bestuur de leden 

niet hoeft te raadplegen bij grote uitgaven. Het bestuur heeft gemeend deze uitgaven te doen 

voor het algemeen belang. 

De heer Evert Jonge vraagt zich af waarom de ene aanvraag wordt gehonoreerd en bijv. de 

aanvraag van de speeltuin vorig jaar niet. Bij deze laatste aanvraag ging het niet om de 

speeltuin maar om de o.b.s. 

De heer Jan Otto Jansen stelt voor een limiet te stellen aan het bedrag dat het bestuur van 

E.B. zelfstandig met uitgeven. 

Afgesproken wordt met een huishoudelijk reglement te komen waarin een en ander wordt 

vastgelegd , alsmede de criteria van algemeen belang. 

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

De heer Henk van Kessel doet wederom verslag van de bevindingen van de kascommissie. 

Ook de kascommissie had zijn vraagtekens bij de grote uitgaven, echter de discussie vond in 

kleine bezetting plaats en werd tot tevredenheid beantwoord.  Hij verzoekt daarom ook de 

vergadering het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen. 

Bij acclamatie worden de financiën goedgekeurd.De heer Henk van Kessel wordt bedankt 

voor zijn inbreng. 

Als nieuw lid van de kascommissie stelt de heer Jan Otto Jansen zich beschikbaar. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Bij acclamatie worden Dorothee Gorter en Gert Pannekoek herbenoemd 

De heer Jacob Mosterd wordt eveneens bij acclamatie benoemd als bestuurslid van Emster 

Belang.Gegeven het feit dat Dorothee Gorter gedurende 25 jaar bestuurslid is, wordt zij in 

het zonnetje gezet door de voorzitter die haar een mooie bos bloemen aanbiedt voor haar 

inspanningen. 

 

7. Wensen en knelpunten 

. De heer Jan Otto Jansen vraagt zich af of Emster Belang gekend is in de perikelen rond de 

zendmast die geplaatst zou worden door KPN bij Reina’s Hoeve. 

Wij zijn bekend met het probleem via de media maar zijn niet gevraagd betrokken te zijn. 

Vragen kunnen gesteld worden tijdens de ledenvergadering of via het contact formulier op de 

website. 

. De heer Hans Buers vraagt of Emster belang actief betrokken is bij het glasvezelproject. 



De voorzitter antwoordt dat via de website en onze nieuwsbrieven veel aandacht is besteed 

aan het glasvezelproject.  

. Er zijn nogal wat vragen gerezen rondom de bomenkap bij de Hoofdweg. 

Emster Belang heeft zitting in de klankbordgroep en is betrokken bij de reconstructie van de 

Hoofdweg. In eerste instantie werd gedacht dat veel bomen gespaard konden worden. 

Echter bij nader inzien ligt een onverwachte betonnen stoepwand onder het wegdek die het 

wortelgestel van de bomen aantast. Het is dan beter volgens de gemeente en de 

klankbordgroep om de niet vitale bomen weg te halen en in die plaats over te gaan tot 

herplant.  

Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering brengt mevrouw Eisenga de problematiek 

rond de hondenvereniging Rhoda naar voren. De vereniging had een tijdelijk onderkomen. 

Bij het vinden van een passend permanent onderkomen loopt de vereniging vast bij de 

gemeente. 

. Monique Beumer kaart het veldje achter de Hezebrink aan. Het terrein is van de gemeente 

en daar hebben we geen zeggenschap over. Er is een groep jongeren die zich verplaatst van 

de speeltuin naar het schoolplein met alle gevolgen van dien. 17 april komt een nieuwe club 

bij elkaar om te bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn. 

De voorzitter merkt op dat het ledental van Emster Belang dalende is. Jongeren zijn niet te 

mobiliseren om lid te worden. 

Heleen Koop merkt op dat dit een landelijke tendens is. 

Jan Otto Jansen stelt voor om een stand te plaatsen tijdens het Emster Feest. 

Taco Hoppener is van mening dat het Emster Belang zich van de nieuwe media moet 

bedienen, waardoor ook jongeren zien wat Emster Belang doet en waarmee het zich bezig 

houdt. 

Monique Beumer stelt dat jongeren het belang van Emster Belang niet inzien. 

Harry Kouwenhoven denkt dat je je als club moet profileren met bij voorbeeld de inzet van 

het behoud van voorzieningen in het dorp Emst. 

Mevrouw Eisenga merkt op dat de onderwerpen waar Emster Belang zich mee bezig houdt, 

jongeren niet aanspreken. Zij zijn met andere dingen bezig: de school en activiteiten van de 

kinderen. Een stukje over Emster Belang in de nieuwsbrief van de school zou een 

mogelijkheid zijn. 

Jan van Essen bekijkt het van de positieve kant: er zijn nog een heleboel leden en er 

gebeuren een hele boel goede dingen in Emst. Ga zo door! 

Hans Buers brengt naar voren weer een nieuw Dorpsplan te maken, gegeven de goede 

ervaringen met het vorige Dorpsplan. In 2015 heeft een raadpleging plaatsgevonden, maar 

daar kwamen geen nieuwe onderwerpen, plannen of ideeën naar voren. 

 

8. Herbestemming gelden bij verkoop ’t Ebbenhuis 

De voorzitter geeft een toelichting op het feit dat ’t Ebbenhuis nu leeg staat. 

Conform de akte van overdracht heeft Triada het 1e recht van aankoop. In het najaar is het 1e 

contact gelegd met Triada. Staande de vergadering kan de voorzitter melden dat Triada 

heeft afgezien van dit recht. Dit heeft de weg vrijgemaakt om over te gaan tot vrije verkoop. 

De uiteindelijke opbrengst is nog ongewis. 

Indien bedragen bekend zijn, dan zullen uiteindelijk de leden beslissen over de besteding. 

Na raadpleging van notaris Stelwagen is de uitkomst dat de gelden ten algemene dienste 

moeten komen van de Emster gemeenschap. 



Het bestuur plus de heren Van Essen en Van der Ziel zijn met het volgende voorstel 

gekomen: 

Een substantieel bedrag voor de beide kerken en de Hezebrink, gelden voor de beide 

scholen ten behoeve van de jeugd en de verenigingen een belastingvrij bedrag en de 

overige gelden in een fonds voor toekomstige projecten. 

Over dit voorstel wordt in kleine groepjes gediscussieerd. 

a. Een groep stelt voor om alles te verdelen over de verenigingen en de accomodaties, 

zoals voorgesteld. 

b. De volgende groep stelt ook voor alles te verdelen, met een onderscheid tussen de 

beide kerken en over de verdeling nadenken, maar geen fonds in het leven roepen. 

c. Alle gelden in een fonds en voor nu en de toekomst beschikbaar houden, teneinde in 

de toekomst zinvolle projecten te kunnen honoreren. 

d. Onderschrijft de voorgestelde punten, waarbij ¼ van de gelden hieraan besteed 

wordt. 

e. Slechts 1 kerk komt in aanmerking bij de verdeling van de gelden. Een fonds instellen 

om wat achter de hand te houden voor de toekomst. Alle verenigingen mogen wat 

krijgen tot wat belastingtechnisch mogelijk is. 

f. Een verdeling, waarbij verenigingen per lid een bedrag krijgen, de Hezebrink per 

gebruiker en de scholen per leerling, waarbij een fonds wordt opgericht van 25% van 

de opbrengst. 

Een opmerking wordt gemaakt dat in de media een goede PR gemaakt kan worden hoe 

Emster Belang goed bezig is voor de gemeenschap, waardoor wellicht nieuwe leden zich 

aanmelden. 

 

Jaarverslag 2018 

In 2018 heeft het bestuur 7 maal vergaderd.  Als gevolg van de sluiting van ’t Ebbenhuis is 
alleen in de Hezebrink vergaderd. 
 
Het bestuur is aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, de 
ledenvergadering van de Hezebrink is bijgewoond, namens E.B. is geparticipeerd in de 
werkgroep Dorpssteunpunt en E.B. is actief betrokken bij het project Vaassense Beken. 
Hierover heeft u in onze Nieuwsbrieven uitgebreid kunnen lezen. 
E.B. heeft een bijeenkomst bijgewoond van Koppel/Swoe, jongeren uit Emst en 
buurtbewoners van het veldje achter de Hezebrink.  Op “burendag” bij de Spar was EB 
aanwezig met een standje en werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de 
inwoners van Emst in gesprek te gaan. Het bestuur heeft een informatieavond bijgewoond 
van de gemeente Epe i.v.m. aanleg van glasvezel en een rol gespeeld in het informatie 
verstrekken wat betreft het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. De opening van de 
vernieuwde Hezebrink is bezocht en EB heeft het bestuur van het dorpshuis een Emster vlag 
aangeboden.  
Lianne Houtman, gebiedsregisseur en jongerenwerker in Emst is bij ons op bezoek geweest. 
Zij heeft een en ander uitgelegd over haar rol als gebiedsregisseur. 
Taco Hoppener van Clever Media heeft ons uitleg gegeven over zijn ideeën met betrekking 
tot de te vernieuwen website. 
’t Ebbenhuis is verkocht, nadat het helaas een jaar leeg gestaan heeft. De kopende partij, de 
Diaconie van de Hervormde Gemeente Emst had enige tijd nodig om e.e.a. geregeld te 



krijgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe bestemming volledig ten goede komt 
aan de hele Emster bevolking. 
Dit verslagjaar is het ons niet gelukt om een nieuwe inner van de contributiegelden te vinden. 
Het bestuur heeft via de nieuwsbrief de leden verzocht zelf de contributie van 5 euro te 
voldoen. Hieraan is helaas maar mondjesmaat voldaan. 
 
Dit jaar is de Nieuwsbrief wederom 2 maal verschenen.  
 
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2018: 
 
        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   2019  29-03-2016 
Jacob Mosterd   lid   2021     27-03-2018 
 
De kascommissie bestaat uit Wim Broekman, Henk Kloezeman en Jan Otto Jansen. 
 

Concept Model huishoudelijk reglement 
 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:  
de vereniging: Emster Belang gevestigd te Epe; 
 
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld d.d. 7 januari 1947 en ingeschreven 
in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102392; 
 
het bestuur: het bestuur van de vereniging. 
 
Contributiebetaling 
Artikel 2 

1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij uiterlijk op 1 juli zijn voldaan. Betaling 
kan als volgt gebeuren: 

• door contante betaling aan de penningmeester; 

 door storting of overschrijving op het bankrekeningnummer van de vereniging; 

 door afgifte van een machtiging / automatische incassobetaling; 

 door betaling van € 75,00 zijnde het lidmaatschap tot overlijden. 
 
Financiën 
Artikel 3 
Het bestuur kan bij 2/3 meerderheid een besluit nemen om voor een project eenmalig een 
bedrag van € 7.500,00 uit te geven ten laste van de kasmiddelen. 
Artikel 4 
Indien het bestuur eenmalig een hoger bedrag dan € 7.500,00 voor een project wil uitgeven, 
dan is de toestemming nodig van de ledenvergadering. 
Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Emst op 25 maart 
2019 
 
 
 



*Toelichting bij agendapunt 10, voorstel verdeling gelden Ebbenhuis 
 
Inleiding 
De totale opbrengst van de verkoop van het Ebbenhuis bedraagt ongeveer €230.000,-. 
Hierbij komt een bedrag van €40.000,-, afkomstig van de lopende rekening en het bedrag 
wat in kas zit. In totaal betreft dit ongeveer €270.000,-.   

Verdeling geld 
Tijdens de ledenvergadering van 2018 is gebrainstormd over de verdeling van het geld. 
Hierbij zijn verschillende ideeën en gedachten besproken. Door het bestuur van het Emster 
Belang is naar aanleiding hiervan het onderstaande voorstel gemaakt. Bij dit voorstel is 
enerzijds rekening ermee gehouden dat het geld terug moet vloeien in de Emster 
gemeenschap en anderzijds moet het passen in het gedachtengoed van Het Ebbenhuis en 
voorheen Het Groene Kruis.   

Verdelen in vier delen: 
a: accommodaties 
b: verdelen onder scholen 
c: verenigingen 
d: in een fonds 
 
a. Accommodaties 

De Hezebrink: €25.000,- 
Hervormde Gemeente Emst: €25.000,- 
Hersteld Hervormde Kerk Emst e.o. : €12.500,- (minder zichtbare bijdrage aan Emster 
Gemeenschap; veelal alleen binnen de eigen kerk) 
Totaal €62.500,- 

 
b. Scholen  

De Sprenge: €10.000,- 
School met de Bijbel €10.000,- 
Totaal €20.000,- 
Mag verdeeld over meerdere dingen en meerdere jaren.  

 
c. Vragen verenigingen, €2.000 euro per vereniging (max €2.173,- mag van de 

belastingdienst) 
 

Aanvraagformulier in te vullen door vereniging 
Aantal verenigingen extra, krijgen 2x het bedrag (2 jaar); verenigingen met veel actieve leden 
(rond de 100). Anders erg weinig per lid: 
Inschatting ongeveer 25 verenigingen (25 x €2000,- en ongeveer €20.000,- extra voor de 
grote verenigingen = totaal €70.000,- 
 
d. Fonds 

Ongeveer €117.500,- over in Fonds 
Fondsaanvragen in het gedachtengoed van Het Ebbenhuis en voorheen Het Groene Kruis.  
Aanvraag schriftelijk ingediend bij secretariaat EB; achteraf laten zien uitkomsten project ter 
info 
In principe max. €10.000,- per project. Hoeveelheid waarover EB bestuur mag beslissen 
€Ha10.000,-,  grotere projecten >€10.000,- ALV beslist door stemming (50% van de 
aanwezige leden)  
Adviescommissie (3 personen) waar voorstellen kunnen worden ingediend.De 
adviescommissie  doet aan het bestuur EB een voorstel voor besluit. Voorstellen worden zo 



nodig ingebracht in ALV door bestuur EB.Bestuur EB informeert jaarlijks de ALV over de 
aanvragen en honorering hiervan 
 

Contributie 
 
Het Emster Belang heeft haar huishoudboekje goed op orde en we zijn een 
financieel gezonde vereniging. Dit willen we graag zo houden! 
Zoals al eerder aangegeven in de vorige nieuwsbrief, is het ons niet gelukt om een 
nieuwe “inner” van de contributiegelden te vinden. Daarom is door het bestuur 
besloten om de contributie over 2018 door de leden zelf te laten overmak* en en voor 
2019 gebruik te maken van een automatische incasso. 
Een deel van onze leden heeft daaraan gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke 
dank! Op dit moment (eind februari 2019) heeft  echter een kleine 60% het 
lidmaatschapsgeld over 2018 nog niet voldaan en heeft  ruim 70% geen machtiging 
afgegeven. Via deze 1e nieuwsbrief van 2019 willen we voor de laatste keer, een 
ieder die nog niet betaald heeft of geen machtiging heeft afgegeven, oproepen dit 
alsnog te doen. 
Het bedrag van € 5,- kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer:  
NL80 RABO 0364 4182 06 t.n.v. Emster Belang. 
De ingevulde en ondertekende machtiging kan worden geretourneerd naar de 
penningmeester: Yolande Klomps, Koeweg 2, 8166 JP Emst 
 

Hoofdweg 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij het feit dat de werkzaamheden 
aan de Hoofdweg zijn afgerond. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en zijn 
er toch nog best wel wat klachten van met name omwonenden. De meeste klachten 
zijn: te hard rijden, problemen met afwatering en te weinig ruimte bij het uit- en 
indraaien van inritten. Naar aanleiding van de klachten heeft een vertegenwoordiging 
van het Emster Belang een ronde gemaakt langs de weg. Hierbij is ook 
steekproefsgewijs gesproken met omwonenden. Van de geconstateerde situaties zijn 
foto’s gemaakt. De zorgen en knelpunten zijn vervolgens, aan de hand van de foto’s, 
met Gemeente Epe besproken.  Aansluitend is met de betrokkenen een deel van het 
traject opnieuw gelopen.  In het overleg is door Gemeente Epe toegezegd dat de 
genoemde punten worden meegenomen in een laatste onderhoudsronde met de 
aannemer die in maart 2019 gaat plaatsvinden. Ook heeft Gemeente Epe zelf al een 
aantal actiepunten die nog op de planning staan, zoals het plaatsen van extra bomen 
en plaatsen van extra kolken voor afwatering.  
 
Wat betreft de snelheid worden er in het voorjaar metingen uitgevoerd waarbij 
snelheid en intensiteit worden gemeten. Vooruitlopend hierop is besproken dat er 
snelheidsdisplays worden geplaatst om weggebruikers meer bewust te maken van 
de geldende maximum snelheid. Hopelijk draagt dit allemaal bij aan verdere 
verbetering van de situatie! 

Website 
 

Onlangs is de nieuwe website van het Emster Belang online gegaan. Een frisse uitstraling en 
goed leesbaar op een smartphone. Emster Belang is ook al enige tijd actief op Facebook en 
deze Facebookberichten zijn ook zonder Facebook-account te volgen via de website.  
Met dank aan Taco Hoppener van Clever Media voor het mooie resultaat en de prettige 
samenwerking.  


