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Notulen van de 25 Algemene Ledenvergadering van Wakker Laorne d.d. dinsdag 11 april 2017 om 19.30 uur
bij Zalencentrum Stegeman te Laren.
Aanwezig:
Bestuur: Jan Wesseldijk (voorzitter), Ria Schekman (secretaris), Eric Lammertink (penningmeester), Ingrid
Schoneveld, Geert Wassink, Jan Scholten, Paul de Koning, Eric van Berkum
Werkgroepleden: Hendri Eggink, Berjan Jimmink, Johanna Brinks, Ans Roekevisch, Janet Martin, Diesje Dijkman,
Willem Kraaijkamp, Dick Steeman, Dick Kok, Peter Geluk, Jarno Klein Velderman, Rinze Hartelman, Jos Geverink.
Nieuwe bestuursleden: Netty Boers, Karen IJssels, Richard Buitink.
Totaal aantal aanwezigen: circa 90 personen.
De bezoekers worden bij de entree welkom geheten door leden van de Laornse Spöllers die op deze manier de
aandacht kunnen vragen voor het openluchtspel dat in juni opgevoerd zal worden.
1. Opening door de voorzitter
e
Voorzitter Jan Wesseldijk opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen hartelijk welkom op deze 25
feestelijke ledenvergadering. We hebben hiervoor de oud-bestuursleden en oud-werkgroepleden persoonlijk per
brief uitgenodigd. Van hen hebben we vijf afmeldingen ontvangen (Dick Meijer, Anita Dickson, Francis Beltman,
Jan Nijmijer en mevr. Mesman, de weduwe van Eric Mesman).
Eerst wordt het huishoudelijk gedeelte in vlot tempo doorgenomen, zodat er na de pauze genoeg tijd is om stil te
staan bij het 25-jarig jubileum.
e

2. Notulen van de 24 algemene ledenvergadering van 12 april 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag is niet per post verstuurd maar was op de site te vinden. De voorzitter vraagt of er nog vragen of
opmerkingen over zijn.
De heer Oonk vraagt bij wie je moet zijn met vragen over de buurtpreventie-app. Hij heeft zich aangemeld bij
Nicolette Klein Brinke maar er later niets meer van gehoord. Geert zal dit navragen en terugkoppelen naar de
heer Oonk.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de secretaris akkoord
bevonden en ondertekend door de voorzitter.
5. Financieel verslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester, Eric Lammertink
a. De penningmeester vertelt dat de contributie van 2015 pas begin 2016 is geïnd. Verdere bijzonderheden zijn
de straattafel waarvoor de subsidie is ontvangen in 2015, de kosten zijn gemaakt in 2016.
De kosten voor het Kulturhus zonder drempels worden betaald uit de bovenwijkse reserve, het geld uit deze
reserve is in 2016 op onze rekening gestort, de betalingen vinden in 2017 plaats.
Dick Steeman vraagt hoeveel er nog in het potje bovenwijkse reserve zit, het antwoord is € 150.000.
Hij verzoekt, tezamen met de heer Oonk, om meer transparantie over waar al geld aan is uitgegeven en
welke plannen er nog zijn. We beloven dit op onze site te vermelden.
Verder wordt gevraagd naar het financieel beleid voor de komende jaren: wordt er dan een nadelig saldo
verwacht? Antwoord van de penningmeester is dat dit niet het geval is, normaal spelen we ongeveer quitte.
b. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het financieel verslag en de begroting. Deze worden onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.
c. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid.
De kascommissie, bestaande uit Henk Lubberdink en Jurik Okma heeft de boeken op 16 maart 2017
gecontroleerd en heeft geconstateerd dat alles in orde is. Eric heeft het penningmeesterschap tot volle
tevredenheid uitgevoerd zodat hem onder applaus decharge wordt verleend. Henk vertelt dat hij wel inzicht
heeft gehad in de uitgaven uit de bovenwijkse reserve en dat er hele goede dingen voor Laren mee zijn
gedaan. De kascommissieleden worden bedankt voor hun tijd en inzet. Henk Lubberdink verlaat de
kascommissie en wordt opgevolgd door Peter Duringhof.
6. Aanpassing huishoudelijk reglement i.v.m. indeling van de werkgroepen
We stellen voor het huishoudelijk reglement op een paar punten aan te passen. Ten eerste de indeling van de
werkgroepen nadat Wonen en Duurzaamheid bij elkaar gevoegd zijn en de zorgtak naar de werkgroep Welzijn is
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gegaan. De tweede aanpassing betreft de maximale zittingstermijn van bestuursleden van 3 x 3 jaar. Deze was
voorheen niet expliciet vermeld. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Update dorpsplan
De voorzitter vertelt dat het nieuwe dorpsplan klaar is. Het staat op de site en ligt ter inzage.
8. Werkgroepen 2017
Nieuwe werkgroepen:
Jan Scholten vertelt dat de werkgroep Wonen en Duurzaamheid is ontstaan doordat zorg naar een nieuwe
werkgroep gaat. Duurzaamheid is een goede combinatie met wonen en kwam er bij, er is nu geen aparte
werkgroep Energie meer.
Er is een stichting VEDEL opgericht, waarin een aantal werkgroepleden verder gaan. Dit is een zelfstandige
stichting en behoort niet tot Wakker Laorne. De voorzitter van VEDEL is Peter Geluk, hij is ook lid van de
werkgroep Wonen en Duurzaamheid. Zo blijft er toch een “lijntje” met VEDEL bestaan.
Andere werkgroepleden zijn Ellen Dijkman, Rinze Hartelman, Jos Geverink en Johan Lenselink.
De werkgroep wil woonplannen kritisch beoordelen en de bewustwording op het gebied van duurzaamheid
bevorderen en maakt gebruik van de expertise van Lochem Energie.
Karen IJssels vertelt over de werkgroep Welzijn die een vervolg is op het project “De Verbinding” en waar zij
beoogd voorzitter van is. De “zorgmensen” uit de werkgroep Woningbouw en Zorg nemen zitting in deze
werkgroep. Dit zijn Janet Martin, Diesje Dijkman en Christel Mentink.
Vanuit het Kulturhus nemen Ankie Saaltink en Erica Schoneveld deel aan deze werkgroep. Er is nauw contact
met Stichting Welzijn Lochem. SWL maakt geen vast deel uit van de werkgroep maar kan deze indien nodig
terzijde staan.
De werkgroep heeft begin april een informatiepunt opgericht in het Kruispunt op de woensdagochtend.
Aftredende werkgroepleden zijn Harry Landeweer van de werkgroep Leefbaarheid en Herman Oltvoort, Willy
Nijhof en Marja Keppels van de werkgroep Laren Energie. Zij zijn geen van allen aanwezig.
Nieuwe werkgroepleden zijn Jarno Klein Velderman voor de werkgroep Leefbaarheid en Jos Wesseldijk voor de
werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid.
9. Bestuursverkiezing 2016
Aftredend en herkiesbaar is Jan Scholten, voorzitter van de Werkgroep Wonen en Duurzaamheid.
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 25-jarig jubileum. De
gemeente betaalt de petitfourtjes, hiervoor krijgt hij luid applaus.
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, net tijdens 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 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 benoemd tot nieuwe voorzitter en wordt hem de voorzittershamer overhandigd.
Richard stelt zich even kort voor aan de aanwezigen.
10. 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
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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.
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.
11. 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”.

Wakker Laorne
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