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concept Notulen Algemene Ledenvergadering  

11 maart 2021 - online 

Aanwezig:  

Bestuur DRS: Bart Loman (voorzitter a.i. en penningmeester), Ruth van Swaay (secretaris a.i.)    

Marcel Brons (aspirant lid).  

Bezoekers: Franka Boudewijn (wijkmanager, Team Leefomgeving, gem. Arnhem), Carry Maarse, 

Nettie Hulsbols, Danièle Huikeshoven, Han Savelkoel, Marlies Dhont, Rik Stein, Britt Dorrestein, 

Lars en Wendy Reijnen, Hennie Roelofsen, Margaret van Diermen, Ad Paul, Hette Domburg. 

Locatie: n.v.t. - ALV online 

 

 

1.  Opening, mededelingen en rondvraag  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Daarnaast doet hij enkele 

voorstellen om de online-ALV prettig te laten verlopen. 

Mededelingen 

- Welkom aan de leden van de werkgroep Duurzaam Schaarsbergen die op hun eigen verzoek 

zijn uitgenodigd om een presentatie over hun werkzaamheden te geven. 

- Welkom aan Lars Reijnen die zijn aanvraag Dorpsbudget zal toelichten. 

- De gemeente heeft extra budget weten vrij te maken t.b.v. het project Groot Onderhoud 

Bakenberg. Dit zal worden besteed aan de renovatie van het wegdek van de Holtweg. 

- Gesprek van bewoners Bakenberg met wethouder Openbare Ruimte Cathelijne Bouwkamp, 

over het project Groot Onderhoud staat nog open. Het is enkele keren uitgesteld. Voorzitter 

heeft de indruk dat de huidige maatschappelijke situatie (corona) maakt dat het nu niet het 

moment is om dit gesprek te voeren. Bovendien lijkt het, volgens de voorzitter, dat het voor 

de gemeente klaar is, van tafel. Echter, de DRS heeft de wethouder gevraagd om dit besluit 

persoonlijk toe te lichten en deze stond daarvoor open. De DRS houdt vast aan haar plan. 

Vraag M. Dhont: Hoe kunnen we het actueel houden zodat we de urgentie erop houden? 

     Opm. B. Dorrestein: Waarschijnlijk is het onderhoudsverhaal naar achter geschoven, dus 

     wij moeten het zelf vasthouden. 

-    Het Buurtcafé is elke vrijdagochtend open van 10 - 12 uur in het dorpshuis. 

Rondvraag 

-   Hennie Roelofsen vertelt dat een afvaardiging van het Rijksvastgoedbedrijf en Henk Wentink  

    (gem. Arnhem) alle boeren aan de noordelijke rand van Schaarsbergen hebben bezocht.  

    Defensie is voornemens haar hele terrein te 'revitaliseren' en noordwaarts de Veluwe op te  

    verplaatsen. Daartoe zijn verkennende gesprekken gevoerd met boeren die grond pachten.  

    Dhr. Roelofsen vraagt zich af of DRS hiervan op de hoogte is. Nee, dat is niet het geval. 

Actie: De voorzitter neemt contact op met Defensie. 
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2.  Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 december 2020 (online) 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen van de uitgestelde ALV van 2020 zijn vastgesteld. 

 

3.  Jaarverslag 2020  

De voorzitter noemt een aantal hoogtepunten uit 2020 die in het Jaarverslag zijn opgenomen. 

 

4.  Financieel overzicht en verslag Kascommissie 2020 

De Kascommissie bestaat in 2020 uit Hans Hekelaar en Carry Maarse. Ze keuren het financieel 

verslag 2020 goed en het bestuur wordt decharge verleend. De penningmeester dankt de 

kascommissie voor hun werk en het gestelde vertrouwen.  

 

5.  Leden Kascommissie 2021 

Mw. Carry Maarse meldt zich aan.  

 

6.  Begroting 2021 

De penningmeester neemt de begroting voor 2021 door en beantwoordt vragen. De begroting 

wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 

 

7.  Bestuur en bestuursleden  

-  Marcel Brons wordt na zijn aspirant-periode graag formeel lid van het bestuur van Vereniging 

   Schaarsbergen (ook wel: Dorpsraad). Hij wordt met luid applaus 'ingestemd' door de leden. 

-  Het bestuur heeft nu 3 leden. Dat is het minimaal aantal volgens de statuten. Desalniettemin  

   ziet het huidige bestuur graag bewoners zich melden als bestuurslid. Zowel penningmeester  

   als de secretaris zijn nu interim functies die Bart en Ruth graag willen overdragen. 

 

8.  Presentatie werkgroep Duurzaam Schaarsbergen 

Van de presentatie is geen verslag gemaakt. Informatie over de werkzaamheden van de 

werkgroep en contactgegevens zijn te vinden op de website www.dorpsraadschaarsbergen.nl 

 

9.  Markt in Schaarsbergen - boter, kaas en eieren  

In 2019 lanceerden bestuurslid Ben Dröge en bewoner Frank Meijer het idee voor een 

Schaarsbergse warenmarkt. Dit idee werd door de aanwezige bezoekers van de ALV met groot 

enthousiasme ontvangen. Inmiddels is Ben Dröge verhuisd en is Frank Meijer met zijn inzet 

voor de warenmarkt gestopt. Danièle Huikeshoven en Ben Westerhoff hebben hun werk 

overgenomen. De gemeente heeft toestemming gegeven voor een proef van drie edities van de 

markt, hoewel door corona alle vergunningaanvragen voor onbepaalde tijd zijn 'geparkeerd'. 

Zodra er meer bekend is zullen Danièle en Ben het dorp/inwoners hierover informeren. 

 

10.  Dorpsbudget 

Lars Reijnen geeft een toelichting op zijn project Maak Zwerfafval Schaars', waarvoor hij een 

aanvraag Dorpsbudget van 175,- euro heeft ingediend. De aanwezigen zijn unaniem akkoord. 

 

11.  Afsluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan een goede online ALV. Hij spreekt de 

hoop uit dat we elkaar bij de volgende ALV in 2022 weer live in het dorpshuis kunnen treffen.  


