Korte impressie 25ste Algemene Ledenvergadering 11 april 2017.
Op 11 april was een van de zalen van Café/Restaurant Stegeman ingericht voor de 25
ledenvergadering van Wakker Laorne. Zo’n 100 personen, waaronder onze kernwethouder Bert Groot
Wesseldijk en kernambtenaar Liesbeth van Rijn, gaven blijk van hun betrokkenheid bij het wel en wee
in Laren. Ook veel oud-bestuursleden en oud-werkgroepleden gaven acte de préséance. Zij hadden
i.v.m. het 25 jarig jubileum van Wakker Laorne een speciale uitnodiging ontvangen. Genodigden en
belangstellenden voor deze bijzondere ledenvergadering werden ontvangen door de Laornse
Spöllers, die hiermee tevens aandacht vroegen voor de, in juni geplande, opvoering van hun
openluchtspel.
Koffie, thee met een petit four - deze laatste een feestelijk gebaar van de gemeente - stond gereed bij
binnenkomst.
ste

Om even na half acht kon voorzitter Jan Wesseldijk zijn welkom uitspreken en beginnen met het
huishoudelijk gedeelte.
De notulen van de vorige vergadering werden zonder opmerkingen uit de zaal vastgesteld en de
secretaris kon meedelen, dat er geen ingekomen stukken en mededelingen waren die voor de
algemene ledenvergadering relevant zouden zijn.
Het jaarverslag van de secretaris werd i.v.m. het drukke programma niet verder belicht door de
voorzitter. Hij verwees naar de beschikbaarheid van het jaarverslag op de site. Een geprinte versie
van dit verslag is op verzoek bij de secretaris te verkrijgen. U kunt het complete jaarverslag 2016 hier
downloaden.
Penningmeester Eric Lammertink had zijn financiële cijfers keurig gerubriceerd. In een toelichting
op de cijfers werd de aandacht gevestigd op het potje bovenwijkse reserves, waaruit in het afgelopen
jaar een bijdrage aan “Kulturhus zonder drempels” werd onttrokken. Vanuit de zaal werd om
transparantie over de bestedingen en het saldo van deze reserves gevraagd. De penningmeester
zegde dit toe.
De kascommissie, bestaande uit Henk Lubberdink en Jurik Okma, heeft de jaarcijfers gecontroleerd
en in orde bevonden. De penningmeester werd dan ook onder applaus van de aanwezigen
gedechargeerd. In de nieuwe kascommissie wordt de plaats van Henk Lubberdink ingenomen door
Peter Duringhof.
Aan enkele kleine aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement m.b.t. de aandachtsgebieden van
werkgroepen en maximale zittingstermijn van bestuursleden werden door de vergadering goedkeuring
verleend. Het huishoudelijk reglement met wijzigingsdatum april 2017 krijgt hiermee zijn geldigheid.
Update dorpsplan heeft inmiddels zijn beslag gekregen en kan hier gedownload worden.
Nieuwe werkgroep en gewijzigde taakverdeling:
Er wordt een toelichting gegeven op de ontstaan van de nieuwe werkgroep Welzijn Laren. De
zorgtaak van de werkgroep Woningbouw en Zorg wordt overgedragen aan deze werkgroep, die ook
de initiatieven uit het project de Verbinding verder gaat uitwerken en waar mogelijk realiseren.
De leden van deze werkgroep zijn: vanuit Wakker Laorne Karen IJssels (voorzitter), Janet Martin,
Diesje Dijkman en Christel Mentink. Vanuit het Kulturhus: Ankie Saaltink en Erica Schoneveld .
Er is nauw contact met Stichting Welzijn Lochem.
De werkgroep heeft begin april een informatiepunt opgericht in het Kruispunt op de woensdagochtend.
Het overblijvende deel van de werkgroep Woningbouw en Zorg gaat een verbinding aan met de
Werkgroep Laren Energie en gaat verder als werkgroep Wonen en Duurzaamheid. De werkgroep
wil bouwplannen kritisch beoordelen en, gebruikmakend van de expertise van LochemEnergie, de
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mogelijkheden voor duurzaamheid en duurzame energie verder uitdragen.
De VEDEL-groep, die tot dusver deel uitmaakte van de werkgroep Laren Energie, gaat als
zelfstandige stichting verder onder voorzitterschap van Peter Geluk. Peter is tevens lid is van de
nieuwe werkgroep.
Andere werkgroepleden zijn Jan Scholten (voorzitter), Ellen Dijkman, Rinze Hartelman, Jos Geverink
en Johan Lenselink.
Aftredende werkgroepleden
Harry Landeweer van de werkgroep Leefbaarheid en Herman Oltvoort, Willy Nijhof en Marja Keppels
van de werkgroep Laren Energie beëindigen hun deelname aan de werkgroep. Zij zijn geen van allen
aanwezig. Vanaf deze plaats dank voor hun inzet en betrokkenheid.
Nieuwe werkgroepleden
Jarno Klein Velderman maakt vanaf nu deel uit van de werkgroep Leefbaarheid en Jos Wesseldijk van
de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid. Wij rekenen op een vruchtbare samenwerking met de
overige werkgroepleden en wensen hen daarbij veel succes.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn
- Ingrid Schoneveld, voorzitter van de werkgroep Recreatie en Toerisme. Zij heeft deze functie 9 jaar
vervuld.
- Paul de Koning, voorzitter van de werkgroep Laren Energie sinds 2010.
Beiden worden door voorzitter Jan Wesseldijk bedankt voor hun inzet en ontvangen een bos bloemen
en een kadobon.
Karin IJssels wordt voorgedragen als voorzitter van de werkgroep Welzijn en Netty Boers als voorzitter
van de werkgroep Recreatie en Toerisme. Er zijn geen tegenkandidaten dus beiden worden in de
vergadering benoemd.
Ook voorzitter Jan Wesseldijk is na 9 jaar aftredend. Jan Scholten wil hem bedanken maar geeft eerst
het woord aan wethouder Bert Groot Wesseldijk. De wethouder feliciteert Wakker Laorne met het 25jarig jubileum. Hij prijst de goede verhouding die hij en de gemeente Lochem hebben met Wakker
Laorne en scheidend voorzitter Jan Wesseldijk. Volgens hem is Jan erg bescheiden als voorzitter, hij
geeft ieder in de vergadering zijn eigen rol en stuurt alleen daar waar nodig, ook kiest hij oprecht
positie. Hij wenst de nieuwe voorzitter veel succes.
Jan Scholten bedankt Jan Wesseldijk namens het bestuur. Hij memoreert dat Jan begon in 2008, het
begin van de financiële crisis. In die tijd vielen diverse projecten stil en bleef er tijd over om een visie
voor Laren te maken, het dorpsplan “Alles dreijt um Laorne”. Nu bij zijn vertrek ligt er net een nieuw
dorpsplan en kunnen we verder met zijn “testament”.
Geri, Jans echtgenoot,wordt naar voren gevraagd; zij krijgt een bos bloemen. Jan ontvangt een
kadobon en een hotelbon. Jan bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen en de fijne
samenwerking. Vervolgens wordt Richard Buitink door de vergadering benoemd tot nieuwe voorzitter
en wordt hem de voorzittershamer overhandigd.
Richard stelt zich even kort voor aan de aanwezigen en kan meteen de vergadering voortzetten als
nieuwe voorzitter.
Rondvraag
-

Jos Anderweg vraagt of WL iets kan doen aan het langzame internet in het buitengebied dat hij
bestempelt als “achterstandswijk”. De wethouder neemt hierop het woord. Hij heeft dit onderwerp
in portefeuille na het vertrek van wethouder Kottelenberg. Er zijn problemen met CIF. Volgens de
wethouder komt er volgende week iets over in de krant. Alle opties worden bekeken, ook om de
aanleg eventueel zelf ter hand te nemen. Hij houdt het bestuur van Wakker Laorne op de hoogte.
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Ronnie Degen maakt van de rondvraag gebruik om met de andere aanwezige ondernemers
Wakker Laorne te feliciteren met het 25-jarig jubileum. Ze bieden de bestuursleden als dank voor
hun inzet een glazen beeldje aan.

PAUZE met een hapje en een drankje
Na de pauze wordt het programma verzorgd door de jubileumcommissie, bestaande uit Netty Boers,
Gerrie Groeneveld, Hennie Jansen, Janet Martin en Jantina Scheggetman.
Netty en Jantina komen op als soldaat, dit omdat Wakker Laorne is ontstaan na de grote weerstand
van de Larense bevolking tegen het militaire eenheids oefen terrein (EOT) dat defensie en de
gemeente eind jaren tachtig gepland hadden in het Larense Broek. Vervolgens vertellen Gerrie en
Janet kort over de oprichting en de werkgroepen. Daarna wordt een leuke quiz gespeeld waarbij de
zaal in twee groepen wordt verdeeld, de oude en de nieuwe voorzitter strijden met hun teams tegen
elkaar.
Er komen vragen zoals hoeveel dagelijks bestuurders weten jullie te noemen, hoeveel projecten van
Wakker Laorne kunnen jullie opnoemen, hoeveel winnaars van de Wakker Award kunnen jullie
noemen. Er zijn per ronde veel punten te winnen. Hierdoor blijft het spannend tot het eind. Als Hendri
Eggink alle 20 bankjes binnen de bebouwde kom koelbloedig op kan noemen binnen de gestelde tijd
wordt de strijd beslecht en wint zijn groep.
De winnaars ontvangen een zakje met paaseitjes.
Richard bedankt de jubileumcommissie hartelijk voor dit leuke programma en de tijd die ze hier in
heeft gestoken. De dames ontvangen een bos bloemen en een pakketje lekkers van Bakker Wijnand.
Sluiting
Vervolgens sluit hij de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst naar de vergadering. Hij
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.
Bij het vertrek ontvangen alle aanwezigen een pen met inscriptie “Wakker Laorne 1992 – 2017”.
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