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Aanwezig 40 leden en 6 bestuursleden 

 

1 opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen,  welkom speciaal aan oud 

bestuursleden en de pers. In het jaarverslag 2016 heeft onze secretaris Gon van Ommen de 

meeste onderwerpen weergegeven waar we als bestuur mee bezig zijn geweest. Belangrijke 

onderwerpen die nu spelen zijn het nieuwe dorpshuis, de woningbouw, aanpassing 

infrastructuur centrum na realisatie rondwegen en natuurlijk onze dorpsvisie die veel tijd en 

energie heeft gekost. Op de uitnodiging ziet u een nieuw logo staan. Op 10 mei wordt de 

Voortse Waerderingh uitgereikt, een waardering voor instandhouding, restauratie, 

onderhoud en gebruik van een pand. Gebruikelijk houden wij in april onze jaarvergadering 

maar door de drukte die de dorpsvisie meebracht is deze doorgeschoven naar mei 

(vandaag). Ook meldt de voorzitter nog dat er op 11 mei ingesproken wordt bij de commissie 

grondgebied aangaande eventuele plaatsing windmolens bij Zeumeren. 

 

2 Vaststelling agenda 

De vergadering gaat akkoord met de agenda. 

 

3 Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: Hans van den Bogaard, Gerda Kruitbosch, Lucas 

Scheijgrond en Henk van Hierden. 

 

4 Verslag algemene ledenvergadering 2016 

Ieder lid heeft zover het mailadres bekend is het verslag ontvangen. Naar aanleiding van het 

verslag zijn er geen reacties binnen gekomen. Ook de vergadering heeft geen redactionele 

opmerking. Dan naar aanleiding van het verslag: ook geen vragen of opmerking. De 

voorzitter bedankt Erwin la Roi voor het maken van dit verslag. 

 

5 jaarverslag 2016 van de secretaris 

Ieder heeft dit jaarverslag per mail ontvangen of had dit bij de secretaris op kunnen vragen. 

Er zijn naar aanleiding van dit verslag geen vragen. De voorzitter bedankt de secretaris voor 

het maken van het jaarverslag. 

 

6 Financieel verslag 2016 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester over de cijfers van 2016. Er was een 

vraag over de hoge kosten van de teambuilding. Antwoord: het op orde brengen van het 

archief is onder de kosten van teambuilding gestopt. Dan de begroting 2017. Jaap ven Beek 

vraagt waarom er geen 1000 euro voor visitVoorthuizen begroot is in 2017. Antw. Dit was 

eenmalig. Dan is er nog een vraag van dhr.de Jager of het ledenaantal stabiel blijft? Antw. Ja 

ongeveer 1830 adressen. De voorzitter meldt dat we actief leden werven en dat dit nodig is 

om het aantal op peil te houden. Hierna wordt de penningmeester bedankt voor zijn werk. 
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7 Verslag kascontolecommissie 

De commissie bestond dit jaar uit de heer Gert van Loenen en mevrouw Lianne Strijbosch. 

De heer van Loenen krijgt het woord en meld dat de kas er uitstekend uitzag en vraagt de 

vergadering het bestuur decharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. De heer van 

Loenen en mevrouw Strijbosch worden bedankt voor hun verrichte werkzaamheden. 

 

8 Benoeming kascontrolecommissie 2017 

De heer van Loenen is aftredend en in zijn plaats dient een nieuw lid te komen. Mevr. Kuyt 

geeft zich op en de vergadering gaat akkoord. 

 

9 Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Gon van Ommen (secretaris) en de heer Gerard 

Hofs (voorzitter). Aftredend en herkiesbaar de heer Steef Vels. Tussentijds aftredend de heer 

Erwin la Roi i.v.m. drukke werkzaamheden kon hij geen tijd meer vrijmaken om goed te 

functioneren in het bestuur en heeft hij zijn bestuursfunctie afgelopen jaar neer moeten 

leggen. Wel heeft hij de website bijgehouden. Een vraag van mevrouw Meijer dat het niet 

verstandig is dat de voorzitter en de secretaris samen aftreden en dat dat ook niet volgens 

de statuten mag. Antwoord van de voorzitter: wij konden helaas niet anders, niemand wilde 

eerder het voorzitterschap overnemen en  het secretariaat wordt nader bekeken. Mede 

gezien de dorpsvisie was het onverantwoord vroegtijdig terug te treden als dagelijks 

bestuur.                                                                       

We zijn als bestuur blij dat, als de ledenvergadering akkoord gaat met het voorstel, alle 

vacante functies weer vervuld kunnen gaan worden. Als eerste aftredend bestuurslid Steef 

Vels hij stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn, de vergadering gaat akkoord. Dan 

voor de vervulling van de bestuursfuncties door het vertrek van Erwin la Roi, Gon van 

Ommen en Gerard Hofs. Voorstel nieuwe kandidaat bestuursleden mevrouw Joke van de 

Veen en de heer Jan Overeem. Nadat de uitnodiging voor deze vergadering verzonden was 

hebben we de heer Erik Runhaar bereid gevonden beschikbaar te zijn voor een 

bestuursfunctie, hij is nog niet aanwezig maar stelt zich later op de avond voor. De voorzitter 

vraagt de vergadering of ze akkoord gaat met de benoeming van de nieuwe bestuursleden, 

er volgt een applaus ter goedkeuring. De voorzitter bedankt de vergadering en heet de 

nieuwe bestuursleden welkom. Hierna draagt de heer Gerard Hofs symbolisch de 

voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter de heer Leo Roeloffs.                                                                                             

De nieuwe voorzitter bedankt het aftredende bestuurskoppel, ze hebben het goed gedaan. 

Ze wisten goed hoe de politieke hazen liepen, konden prima samenwerken met veel 

verenigingen, waren beiden integer en scoorden bovengemiddeld op alle talenten. Hierna 

overhandigt hij aan beiden als dank een diner bon en een mooie bos bloemen ook geeft hij 

nog het advies om vooral te gaan genieten van jullie passies zoals voetbal, golfen, hardlopen 

en mountainbiken. Gerard en Gon bedanken hierna de vergadering voor het in hen gestelde 

vertrouwen. 

 

10 Rondvraag 

Mevr. Brus  

1) Hoe denkt het bestuur over het plan om windmolens te plaatsen bij Zeumeren? 
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Antwoord vz : er zitten mitsen en maren aan het plan en wij zijn er nog niet uit, wel 

hebben we besloten om donderdag 11 mei in te spreken bij de commissie 

grondgebied t.a.v het proces om te komen tot besluitvorming. 

Mevr. Brom 

            Wil graag voor donderdag een duidelijk standpunt tegen de windmolens. 

            Antwoord vz : donderdag valt er geen beslissing, er is  alleen meningsvorming van de          

            commissie grondgebied, waarna Elvia van de Berg zegt dat we (bestuur PBV) vragen   

            gaan stellen over de procedure en dat wij burgerparticipatie erg belangrijk vinden.   

Dhr. Bart Hartog 

2) Vraag 1: Is er bekend dat de drie windmolens in lijn geplaatst worden en dat dat er                                        

weleens acht kunnen worden?       

Antwoord vz : we weten dat er een zoekgebied in Barneveld is voor acht molens. 

Vraag 2: de laagvliegroute van helikopters moet verplaatst worden om de 

windmolens, komt   die dichter bij Voorthuizen? 

Antwoord vz : dit is ons niet bekend 

Vraag 3 : wil graag dat bestuur plaatselijk belang de leden vraagt of ze het manifest 

windmolens recreatiegebied Zeumeren zal gaan ondertekenen 

Antwoord : dat gaan we (nu niet) doen, we besluiten na donderdag over een extra 

ledenvergadering. 

Mevr. Meyer 

Wordt de secretaris binnen het bestuur gekozen? 

Antwoord vz : functies worden binnen het bestuur gekozen. 

Dhr. van Galen 

Er is een Voorthuizens volkslied, is dit officieel? 

Antwoord bestuur: Zangvereniging Euterpe heeft een Voorthuizens lied gemaakt en 

gezongen maar niet “officieel”. 

Dhr. Jan de Wit 

Vindt het bestuur het wenselijk dat er een mini afvaldepot komt in Voorthuizen? 

Antwoord : staat al als actiepunt genoteerd 

Mevr. Lianne Strijbos 

Wanneer worden de speelplaatsen in Voorthuizen opgeknapt? 

Antwoord vz: dit is bekend er zal ook uitdunning van de speelplekken zijn. We 

kunnen aan de Gemeente vragen hoever ze zijn, er is een planning. Je kunt ook kijken 

op de site-leefomgeving. 

Mevr. Joke Bakker 

Vraag 1: Er is nog steeds een gevaarlijke oversteek AH-Markt. 

Antwoord vz : dit is besproken met de verkeersadviseur van de Gemeente. 

Voetgangers moeten voorrang verlenen maar het is zo onduidelijk dat het goed gaat! 

Vraag 2: Als je bij de Total tankt kom je moeilijk de weg op door wachtende rij voor 

de tijdelijke verkeerslichten, een kruis op de weg zou dit oplossen. 

Antwoord vz : dit is tijdelijk en wij ondernemen daarom geen actie. 

Dhr Bart Hartog 

Mag Linda van de Bor het manifest windmolens voorlezen? 

Dit wordt toegestaan en Linda leest het manifest voor. 
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Tijdens de rondvraag is Erik Runhaar binnengekomen, hij wordt door de voorzitter 

gefeliciteerd met zijn nieuwe bestuursfunctie. Hierna stelt hij zich nog voor aan de 

vergadering. 

 

Pauze 

Na de pauze behandeld Elvia van de Berg het proces en de uitkomst van de dorpsvisie. Er is 6 

maanden aan gewerkt exclusief voorwerk. De vier hoofdthema’s die er uit komen zijn: 

1) Meer groen in het dorp 

2) Hart van Voorthuizen verbeteren (o.a. verkeer) 

3) Actief en jeugd 

4) Cultuur 

 

11 Sluiting 

Onze nieuwe voorzitter bedankt de leden voor de aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt 

iedereen uit voor een drankje aan de bar en sluit de vergadering. 

 

Voorthuizen 9 mei 

Steef Vels 

              

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


