Vereniging Klarenbeeks Belang
Secr: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl

Hierbij nodigen wij u uit voor de

Jaarvergadering van Klarenbeeks Belang
op woensdag 20 april 2022 om 19.30 uur
in het MFC, Bosweg 12 - 14, Klarenbeek
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de openbare jaarvergadering van 10 april 2019
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester KB
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Decharge bestuur voor gevoerd beleid
8. Wijzigingen van de statuten
9. Vrijwilliger van het jaar 2021.
10. Bestuursverkiezing Klarenbeeks Belang:
Bert Sneller is aftredend en niet herkiesbaar.
In de vacature stelt het bestuur voor de heer Robert Kroon te benoemen.
Erik Neuteboom is aftredend en niet herkiesbaar.
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Welkom aan de nieuwe inwoners van Klarenbeek

Vereniging Klarenbeeks Belang
Secr: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl

Notulen van de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang (KB)
gehouden op 10 april 2019 om 20.00 uur in het MFC, Bosweg 14.
Aanwezig namens het bestuur: Erik Neuteboom, Tonnie Brugman, Henk van Ittersum, Wyno Harmelink, Bert
Sneller, Martine Hoek en Diny Boerkamp.
Afgemeld hebben zich: Miek Verheul en enkele politieke partijen.
Aanwezig publiek: ongeveer 100 personen. Aanwezige pers: Margo Halfwerk voor het Voorster Nieuws en
Martin Kobussen.
1. Opening
De voorzitter, Erik Neuteboom, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Speciaal
welkom aan burgemeester Penninx, wethouder Sandmann en raadsleden van de gemeente Voorst en
Apeldoorn.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn enkele afmeldingen. Het verslag van de kascommissie wordt behandeld bij punt 6.
De voorzitter meldt dat Tonny Brugman afgelopen maand 25 jaar lid is van het bestuur van Klarenbeeks
Belang. Hij ontvangt mooie woorden en een bos bloemen.
3. Notulen jaarvergadering van 29-03-2018
De notulen 2018 zijn14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. De voorzitter vraagt of er
opmerkingen zijn. Die zijn er niet. Acties die nog openstonden zijn:
• Vraag over eenrichtingsverkeer in De Til is met betrokkene besproken en gezamenlijk is geconstateerd
dat de huidige situatie de meest wenselijke is.
• KB heeft aandacht gevraagd voor een veilige fietsverbinding met Twello. De gemeente Voorst neemt dit
mee in haar mobiliteitsvisie. Op korte termijn verwachten we niet heel veel bijzonders, maar we blijven dit
onderwerp aankaarten.
• KB heeft de gemeente Voorst verzocht om duidelijke en goede communicatie zodra de herinrichting van
de Broekstraat dit jaar wordt uitgevoerd. Er is op dit moment bij KB nog geen planning bekend.
De notulen worden daarna ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag 2018 is 14 dagen voor de vergadering via de website bekend gemaakt. Geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Diny haalt enkele punten uit het jaarverslag aan:
• Er zijn ontwikkelingen voor een woonzorggebouw op de plek van het voormalige Dennenlust
• Fietspad langs de Elsbosweg
• Fietsverbinding Klarenbeek – Twello
• Herinrichting Broekstraat
• Diverse bijeenkomsten bijgewoond, zoals RTG en PMA
• Samenwerking met Dorpscontactpersonen en Hulpcoördinator
• Aandacht gevraagd voor “Kijkindekernen” Klarenbeek
• Samenwerking met werkgroep “Lelygate Klarenbeek”
• Start 3e fase woningbouw op de Grote Wetering
5. Jaarverslag penningmeester
De financiële stukken van Klarenbeeks Belang zijn 14 dagen voor de vergadering via de website bekend
gemaakt. Voorzitter Erik meldt dat er geen opmerkingen zijn en bedankt penningmeester Bert Sneller voor
zijn werkzaamheden.
6.Verslag van de kascontroleur
De kascommissie bestaande uit Theo Hendriks en Claire de Haan melden via een schriftelijke mededeling
dat zij de boekhouding in goede orde hebben aangetroffen, de inkomsten en uitgaven correct
geadministreerd waren en de begroting ruim voldoende is nageleefd. Hiermee wordt het financiële
jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld. Claire de Haan en Rob Zuydervelt worden benoemd tot
kascommissie 2020.
7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
Er zijn geen vragen vanuit de leden. Hierbij wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

8. Waar is KB mee bezig en waar de Dorpscontactpersonen en de Hulpcoördinator
Klarenbeeks Belang:
• Fietspad Elsbosweg; KB is in gesprek met de gemeente Apeldoorn en enkele door KB uitgewerkte
versies zijn besproken. De gemeente gaat nu kijken of deze haalbaar zijn. Het is nog moeilijk te zeggen
wat de uitkomst wordt, maar KB blijft zich inzetten voor een fietspad direct langs de Elsbosweg. We
hebben goed contact met de perceeleigenaren van de grond aan beide kanten van de kruising met de
Traandijk.
• Inrichting Klarenbeekseweg; KB blijft de ontwikkelingen volgen maar tegelijkertijd constateren we ook dat
de provincie Gelderland nog niet heel erg meegaand is. Dit horen we uit alle dorpen terug. De gemeente
Apeldoorn helpt KB om dit proces te verbeteren. Of de aangedragen punten ook daadwerkelijk worden
meegewogen moeten we afwachten. Vanuit de zaal wordt er gediscussieerd over de te hoge snelheid die
er gereden wordt. KB zal het onderwerp scherp blijven volgen.
• Afvalbeleid Apeldoorn; hierover is KB nog steeds in gesprek met de gemeente Apeldoorn. KB blijft van
mening dat het uitrolproces niet goed is verlopen en dat belanghebbenden beter betrokken hadden
moeten worden. Ook zijn de beoogde locaties niet wenselijk. In gebied de Til willen ze de ondergrondse
container in de speeltuin plaatsen. Hier is veel ophef over vanuit de buurt. Aan de kant van de Grote
Wetering had men als plekje een stukje van het sportveld bij Basisschool De Dalk bedacht. Dit is totaal
niet wenselijk. KB hoopt in het kader van samenwerking en overleg tot een oplossing te komen. Hoe
hoopvol dit is kunnen we niet inschatten. Mocht dit overleg niet helpen dan zal KB de Raad gaan
informeren. De grootste pijnpunten zijn voor binnen de bebouwde kom dat er veel te grote loopafstanden
zijn. Voor het buitengebied de extra kosten van €2,50 per leging en de beoogde locaties van de
containers.
• Fietspad tussen basisschool De Kopermolen en het MFC, ook wel pad achter de Molen genoemd. KB
heeft inmiddels de toezegging van de gemeente Voorst dat ze een mooie bijdrage in de kosten willen
doen. KB gaat nu in overleg met de eigenaar om de mogelijkheden verder te verkennen.
• Laagvliegroutes Lelystad; we hebben veel contact met de actiegroep “Lelygate Klarenbeek”. Op dit
moment is het even rustig omdat de zienswijzen nu behandeld moeten worden door het ministerie. 9.400
stuks waar er minimaal 1 tussen zit van de samenwerkende actiegroepen (waar de actiegroep “Lelygate
Klarenbeek” ook overleg mee heeft). Het is in ieder geval duidelijk dat Klarenbeek op de kaart staat.
Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn, samen het bijna alle Gelderse gemeenten en de provincie ook
een zienswijze ingediend. Doel blijft eerst hogere vliegroutes en dan pas het vliegveld Lelystad open.
• Status Dorpsraad Apeldoorn; KB is actief bezig met het samen opstellen van een nieuwe verordening op
het gebied van wijk- en dorpsraden. Op enig moment leek het erop dat deze verordening compleet zou
verdwijnen, inclusief de verplichte voorinspraak die de gemeente Apeldoorn verplicht is te houden met de
dorpsraden. Dat dit momenteel niet altijd gebeurt, is helaas ook een feit. Hoe de nieuwe regeling er
precies uit komt te zien is nog niet bekend, maar KB probeert samen met de andere dorpen onze inbreng
zo maximaal mogelijk te houden.
• Café restaurant De Klaarbeek; het laatste bericht hierover is dat de gemeente Apeldoorn nog bezig is
met het beantwoorden van de zienswijzen.
• Dennenlust; voor zover nu bekend is wordt er afgezien van de aankoop van de (woon)kavel van Theo
Dijkhof. Focus wordt nu gelegd op alleen de oorspronkelijke kavel, zoals gesprekken met de
initiatiefnemer aanvankelijk ook zijn gestart. Het zal een ‘afgeslankte’ versie van het plan worden
waarover het college vorig jaar een principebesluit heeft genomen. Zodra het weer concreter wordt,
zullen we bewaken dat de belangen van de omgeving voldoende worden mee gewogen.
Dorpscontactpersonen
Marente Bouman en Bram de Bree, dorpscontactpersonen sinds 2018 stellen zich voor en presenteren hun
activiteiten. Marente laat zien wat er o.a. op de inloopochtenden gerealiseerd is. Bram vertelt over de vrije
tijdsbezigheden van vroeger ten opzichte van de keuzes die nu mogelijk zijn in Klarenbeek.
Hulpcoördinator
Hulpcoördinator van Klarenbeek, Anja Boonzaaijer, legt uit wat haar functie inhoudt en wat ze voor
Klarenbeek kan betekenen. Haar thema’s zijn; omkijken naar elkaar, zelfredzaamheid en leefbaarheid.
9, Bestuursverkiezing
Erik Neuteboom en Diny Boerkamp zijn aftredend en herkiesbaar. Erik en Diny worden op voordracht van het
bestuur herbenoemd. Henk van Ittersum is ook aftredend en niet herkiesbaar. In de vacature stelt het bestuur
voor om de heer P.H.M.(Patrick) Mascini te benoemen. Applaus van het publiek in de zaal.
Meneer Mascini wordt van harte welkom geheten bij het bestuur van KB. Vanuit zijn vroegere werk kan hij
zeker bijdragen aan weer een andere invalshoek van KB. Hij heeft veel in de zorghoek gewerkt, ook op
bestuurlijk niveau en dat is zeker nu we steeds meer thuiszorg en zelfredzaamheid krijgen een hele
waardevolle toevoeging voor het bestuur.
We nemen afscheid van Henk van Ittersum. Henk is 12 jaar bestuurslid van de Vereniging Klarenbeeks
Belang geweest. Hij heeft gedurende die 12 jaar zich bijzonder ingezet om de leefbaarheid in Klarenbeek te

verbeteren. Helaas is hij het laatste half jaar afwezig geweest i.v.m. met zijn ziekte. Bijzondere projecten
binnen Klarenbeeks Belang, waarbij hij bijzonder veel tijd en plezier aan heeft besteed en beleefd, zijn
destijds: Koningsdag 2009, de viering van 200 jaar koninkrijk in Apeldoorn, de opzet van de 4 mei
bijeenkomsten bij de Propeller aan de Hessen Allee. Henk en zijn vrouw hebben 5 jaar lang ieder kwartaal
een Nieuwsbrief namens Klarenbeeks Belang samengesteld. Henk bedankt de overige bestuursleden voor
de jarenlange samenwerking. Henk ontvangt het beeldje “samen een stap vooruit” en Hennie bloemen.
10. Opening van “Atlas van Apeldoorn”
De Coda vertelt over hun project de “Atlas van Apeldoorn”. Er is een programmaboekje samengesteld over
het project “Atlas van Apeldoorn”, wat loopt van 10 april tot 12 oktober. Wethouder Sandmann overhandigt
een informatiepanelenbord aan Bert Wensink van architectenbureau BAS. Van 10 april tot 5 mei is er een
expositie over Klarenbeek in de Maalderij. Op 12 oktober wordt het project afgesloten bij Dijkhof Bouw.
Iedereen is van harte welkom. Bert Wensink maakt van de gelegenheid gebruik om de inwoners van
Klarenbeek te bedanken voor de grote belangstelling bij de opening van de Maalderij.
11. Vrijwilliger van het jaar 2018
Dit jaar hebben we voor twee vrijwilligers van het jaar gekozen. Het zijn de heren Geert Bouwmeester en
Willem Elijzen. Twee mannen die een actieve klusgroep aansturen. Ze hebben al heel wat klussen op hun
naam staan zoals de ondergrond van de sporthal in het MFC, grondwerk rondom het MFC, de parkeerplaats
rond het MFC, aanleg van het Pluimpad, aanleg van het Beachveld, bestrating en grondverzet bij het Boshuis
en nu weer de Jeu des Boulebaan. Ook helpen ze graag mee met de Merida ATB-Tocht. Beide heren
ontvangen een roemer en de dames een bos bloemen.
12. Opening Jeu de Boulesbaan
De voorzitter van KB meldt dat KB afgelopen jaar 40 jaar heeft bestaan en dat er in plaats van een feestje te
vieren er een jeu des boulesbaan wordt aangeboden aan Klarenbeek.
Burgemeester Penninx heeft mooie woorden voor Klarenbeek en Klarenbeeks Belang. Samen met Reinier
Plante en wethouder Sandmann worden de eerste jeu de boules ballen gegooid en daarmee is de opening
een feit.
13.Rondvraag.
Wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en nodigt allen uit voor een
drankje en een hapje in de Brug.
Klarenbeek, 10 april 2019

Jaarverslag
2021

Vereniging Klarenbeeks Belang
Secretariaat: Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek
Website: www.klarenbeeksbelang.nl
E-mail: info@klarenbeeksbelang.nl
Facebook: facebook.com/klarenbeeksbelang

Algemeen
Hier het jaarverslag 2021 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een overzicht
van de activiteiten van het afgelopen jaar. Klarenbeeks Belang heeft dit jaar 12 maal
vergaderd, zowel live als via teams. Ook dit jaar hadden we te maken met het Covid-19
virus. Diverse bijeenkomsten van KB konden daardoor niet doorgaan en andere activiteiten
moesten aangepast worden.
KB heeft 353 leden en het Comité Dorpsverfraaiing (CDV) heeft 175 donateurs.
Het bestuur van KB was in 2021 als volgt samengesteld:
Erik Neuteboom Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Bert Sneller Penningmeester;
Tonny Brugman, Martine Hoek, Wyno Harmelink en Patrick Mascini algemeen bestuurslid.
De vacature van penningmeester wordt per 31-12-2021 ingevuld door Robert Kroon.
Ambtenaren en politici van beide gemeenten zijn belangrijke overlegpartners in ons werk.
Diverse malen hebben we overleg gehad met onze stadsdeelmanagers. Bij de gemeente
Apeldoorn is dat Harriët Althof, zij heeft in 2021 de functie van Steven Gerritsen
overgenomen. Bij de gemeente Voorst overleggen we veel met Chris Frencken, Coördinator
Maatschappelijke initiatieven. De wijkagenten Wilco Jansen en Lucia Hettelaar-Spaan
houden iedere 3e woensdag spreekuur in het MFC. Men kan daar privé met hen spreken. In
de corona tijd hebben de wijkagenten niet alle spreekuren kunnen houden.
Er is een activiteitenplan van Klarenbeeks Belang 2021 - 2024 opgesteld, deze kunt u lezen
op onze website www.klarenbeeksbelang.nl.
In 2021 hebben we ons bezig gehouden met diverse onderwerpen:. De belangrijkste
waren:
1. Dorpsvisie
2. Verkeer en Veiligheid
3. Communicatie naar buiten
4. Comité Dorpsverfraaiing
5. Sociaal-maatschappelijk thema’s
6. Diverse onderwerpen, met bijbehorende bijeenkomsten
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar
8. Duurzaamheid (RES, omgevingsvisie, zonneparken en windmolens) en afval
9. Onderwerpen die nog op de actielijst staan
1. De Dorpsvisie
• Er zijn plannen om het gebied tussen de Hessenallee en De Doorvaart te ontwikkelen
voor woningbouw. Het conceptplan bestaat uit 14 sociale huurwoningen en 42
koopwoningen. Van die koopwoningen zijn er 11 in de dure categorie en de overige
in “middelduur”. D&D is druk met de procedures. De hoop is dat er in 2022 kan
worden begonnen. KB staat positief tegenover de plannen, we vinden wel belangrijk
dat er goed overleg met de buurt is
• Over de plaats Dennenlust is nog steeds geen invulling bekend. KB blijft de
ontwikkeling volgen.
• Ook in 2021 is er geen verandering gekomen in de situatie van de Klaarbeek. Er kan
voor de Klaarbeek, voor maatschappelijke bijeenkomsten in het dorp (bijv. paasparty,
carnaval e.d.), nog steeds een evenementenvergunning aangevraagd worden.
• KB streeft ernaar om in 2022 bij zowel bij de gemeente Voorst als bij de gemeente
Apeldoorn een nieuwe “Dorpsvisie” op de agenda te krijgen.
2. Verkeer en veiligheid
• De eerste fase van het fietspad langs de Elsbosweg is afgerond. Het is een mooi
breed fietspad met goede verlichting geworden. Het ziet er netjes uit, bij het viaduct
over de A50 is het ingericht als een fietsstraat. KB hoopt dat de gemeente Apeldoorn
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snel doorgaat met de 2e fase, maar uit veel blijkt dat vervolgplannen nog opgestart
moeten worden.
KB heeft ingesproken in de RTG van Voorst over de mogelijke sluiting/aanpassing
van diverse spoorwegoverwegen. De inspraak was in de lijn die KB gehoord heeft via
diverse inwoners. Na de RTG bleek dat er enkele buurtbewoners voorstander zijn
van het bewerken van de overwegen. In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is
besloten dat de bewaakte overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen uit het WWL
(Woon/Werk/Leefplan) behouden zal worden en daarmee losgekoppeld wordt van de
randweg Twello. KB volgt het proces met aandacht, want we vragen ons af of er
veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de bewaakte overwegen in Klarenbeek. Er
was op 25-11 een fysieke bijeenkomst gepland voor de Klarenbeekers maar die ging
i.v.m. corona niet door! KB staat altijd positief in gesprekken over lokale situaties op
wegen en routes van, in, rond en naar het dorp. Daarbij moet wel het algemene
belang voorop staan!
De werkzaamheden op N789 zijn zo goed als afgerond. Het ziet er netjes uit. Er is
een overzichtelijk wegbeeld gevormd. Er zijn aangepaste groenvakken en
parkeerstroken gemaakt. De uitrit van de Boterbloem is verbeterd, de noordelijke
komgrens is verschoven en het wegbeeld is fysiek en visueel versmald wat moet
leiden tot lagere snelheden. KB is tevreden met het resultaat.

3. Communicatie naar buiten
• Op onze vernieuwde website vindt u nuttige informatie over Klarenbeek en de
dorpsraad. Met onze website en facebookpagina spelen we in op de actualiteit. De
berichten staan op onze website en zijn dus ook voor de mensen die geen gebruik
maken van facebook te lezen.
• Klarenbeeks Belang heeft 326 Facebookvolgers en 216 via Twitter. De Nieuwsbrief,
die elk kwartaal wordt verstuurd, gaat naar ongeveer 460 e-mailadressen. Het op
orde houden van de e-mailadressen is nog weleens een punt, zeker nu er in
Klarenbeek glasvezel is aangelegd zijn er veel e-mailadressen gewijzigd. Wij doen
een beroep op u om ons uw nieuwe e-mailadres te sturen.
• Het maandelijkse spreekuur was tijdens deze coronatijd niet altijd mogelijk.
• Het project “KijkindeKernen”, het online buurtplatform werkt nog steeds aan meer
volgers.
• Er is een mooi informatiebord geplaatst bij het monument de Propeller aan de
Hessenallee.
• KB heeft eHerkenning niveau 3 aangevraagd en gekregen.
4. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing.
• De bestuursleden van het CDV zijn: Frits Dijk, Gerrie Schipper, Janny Brink, Leidy
Ploeg, Theo Dolman en Walter Timmermans. Het bestuur is weer op sterkte en de
administratie is geactualiseerd. De samenwerking met KB is prima.
• De Klompenpaden worden door het comité onderhouden, complimenten daarvoor!
• Het Hoge Bruggetje en het kleine bruggetje zijn door KB, CDV en vrijwilligers
vernieuwd. De familie Krepel is hen dankbaar!
5. Sociaal-maatschappelijke thema’s
• De functie van Dorpscontactpersonen zijn ook dit jaar ingevuld door Bram de Bree en
Marente Bouwman. Zij zetten zich gezamenlijk in voor de leefbaarheid in Klarenbeek.
Een groot deel van hun tijd besteden ze aan saamhorigheid. Ook hun activiteiten
werden gehinderd door corona, zoals de nieuwkomersavond en het
verenigingsonderonsje werden gecanceld. Bram houdt zoveel mogelijk contact met
verenigingen en organisaties. Ook het project KijkindeKernen vraagt tijd van de
DCP’s. Marente heeft dit jaar een digitale koffietafel opgezet, een groot succes, soms
waren er 1000 views per interview.
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De functie van Coördinator Hulpvragen voor Klarenbeek wordt uitgevoerd door Anja
Boonzaaijer. Zij coördineert hulp op gebied van Zorg en Welzijn. In deze coronatijd
werd er een groter beroep gedaan op haar flexibiliteit en geduld. We zijn voor
Klarenbeek nog steeds erg blij met deze functie.
Het AED-project; KB is tevreden met het besluit dat zowel de gemeente Apeldoorn
als Voorst nu beide 2 AED’s onderhouden.
Een werkgroep onder KB heeft het project DUO-fiets opgezet. We zijn nu zover dat er
subsidie bij de gemeente Apeldoorn is aangevraagd. Cofinanciering komt van
Waterman verzekering. Het juridische eigenaarschap zal te zijner tijd onder Mens en
Welzijn gaan vallen. De fiets is bedoeld voor mensen die niet op een gewone fiets
kunnen fietsen.
Duidelijk wordt dat augustus 2022 de basisschool De Dalk gaat sluiten. We volgen de
toekomst van het schoolpand. De gemeente Apeldoorn merkt dat er veel interesse is
voor De Dalk. Een van de initiatieven is van Maaike Arcos Aguilera in samenwerking
met huisarts Gijs Smit. Zij willen een voorziening realiseren voor ouderen om in
Klarenbeek te kunnen blijven wonen. KB staat zeer positief in deze ontwikkeling.

6. Diverse onderwerpen met bijbehorende bijeenkomsten
• KB heeft naast de bestuursvergadering deelgenomen aan diverse bijeenkomsten met
uiteenlopende onderwerpen. KB was op enigerlei wijze betrokken bij:
• Bijeenkomsten van het RES (Regionaal Energie Strategie) en het VES (Voorster
Energie Strategie).
• KB heeft gesproken over het gewijzigde afvalbeleid van de gemeente Apeldoorn. KB
vindt het belangrijk dat de buurt er goed bij betrokken wordt.
• RTG-gemeente Voorst; PMA-gemeente Apeldoorn.
• Op 4 mei is er samen met de werkgroep 4 mei een sobere herdenking bij de
Propeller gehouden.
• Er zijn enkele bijeenkomsten van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn
gehouden.
• KB neemt deel aan de werkgroep “Veilig Buitengebied” van de gemeente Apeldoorn,
bijeenkomsten over ondermijning.
• KB heeft overleg gehad met Veluwonen over toekomstige huisvesting aan de
Hessenallee.
• KB heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met de initiatievenmakelaar van
Apeldoorn. Duidelijk is dat ook de individuele burger initiatieven kan aanvragen bij de
gemeente Apeldoorn.
• Op 14 oktober zijn er afvaardigden van beide gemeenteraden, de beide
burgemeesters en ongeveer 50 Klarenbeekers bijeen geweest in het Boshuis voor
een werkbezoek. Er zijn actuele onderwerpen gepresenteerd. Er was een
nabespreking met de raadsleden.
• KB heeft samen met ongeveer 50 personen uit Klarenbeek op 24 juni afscheid
genomen van burgmeester Jos Penninx.
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar.
• De jaarvergadering is i.v.m. corona ook dit jaar niet doorgegaan, in overleg met beide
gemeenten is besloten om de stukken van de jaarvergadering op te sturen naar de
gemeenten en op de website van KB te plaatsen. Beide gemeenten zijn akkoord met
deze oplossing. De prijs “vrijwilliger van het jaar” is uitgereikt aan Chris Wolters.
8. Duurzaamheid en afval
• KB heeft gesprekken gevoerd rondom de Regionale Energiestrategie. Vanuit KB
volgen we de ontwikkelingen rondom duurzame energie en houden we in de gaten of
de stem van de burgers voldoende gehoord worden. Uit een motie van de
gemeenteraad van Voorst blijkt dat er geen draagvlak is voor grote windmolens in de
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gemeente Voorst. Bij de gemeente Voorst wil men zich extra inspannen voor zonneenergie. De gemeente Apeldoorn heeft in RES 1.0 o.a. staan dat ze uitgangspunten
hebben voor duurzame opwek van elektriciteit uit zonne-en windenergie, uitmondend
in een regionaal bod van 1.07 TWh opwek in 2030. Er is bij de bewoners in het
Apeldoornse deel geen draagvlak voor windmolens en grote zonnevelden op
landbouwgrond.
Bewoners van het Apeldoornse deel van Klarenbeek zijn overgegaan naar een
nieuwe manier van afval scheiden. Bewoners kregen een milieupas en kunnen
daarmee gebruik maken van de ondergrondse containers in de wijk. De plekken van
de containers hebben nogal wat discussie opgeleverd in Klarenbeek. Uiteindelijk
staat er een achter de brandweerkazerne en een bij het MFC (grondgebied gem
Voorst). Het restafval kan na aanmelding ook nog opgehaald worden.

9. Onderwerpen op de actielijst
• Omgevingsvisie Apeldoorn voor de komende 20 jaar.
• Bestemming Dennenlust
• Zorgvoorziening ouderen
• 2e fase fietspad Elsbosweg
• Veilige fietsroute Klarenbeek – Twello (verlichting langs Bussloo)
• Dorpsvisie/vitaliteitsagenda Klarenbeek
Bedankt
KB bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Klarenbeek. Vragen
ideeën of mooie initiatieven zijn van harte welkom. Klarenbeek, een dorp om trots op te zijn!
Klarenbeek, januari 2022
Diny Boerkamp, secretaris
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BATEN
Rekening
2020
€
€ 3.000,00
€ 909,73
€ 2.995,27
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 2,73
€ 0,00

Begroting
2021
€
€ 8.000,00
€ 950,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 14.250,00
€ 0,00
€ 300,00

Rekening
2021
€
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 2.950,27
€ 0,00
€ 18.926,10
€ 1,90
€ 50,00

Begroting
2022
€
€ 5.000,00
€ 950,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 17.970,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 11.907,73

€ 26.500,00

€ 31.928,27

€ 26.920,00

Totaal BATEN

€ 11.907,73

€ 26.500,00

€ 31.928,27

€ 26.920,00

Resultaat

-€ 15.796,80

-€ 2.120,00

€ 6.843,36

-€ 1.725,00

Subsidies en overige ontvangsten:
Wijkraad Subsidie Gem. Apeldoorn
Wijkraad Subsidie Gem. Voorst
Contributies
Donaties
Stimulerings bijdragen/subsidies
Renten
Diversen

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de diverse bestemmingsreserves.
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LASTEN
Rekening
2020
€
€ 1.308,00
€ 178,44
€ 550,84
€ 675,00
€ 1.089,00
€ 0,00
€ 390,30
€ 228,37
€ 208,00
€ 0,00

Begroting
2021
€
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 800,00
€ 675,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 1.300,00
€ 300,00

Rekening
2021
€
€ 129,30
€ 188,14
€ 382,42
€ 675,00
€ 381,15
€ 828,00
€ 542,28
€ 238,37
€ 0,00
€ 50,00

Begroting
2022
€
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 800,00
€ 675,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 1.300,00
€ 300,00

€ 4.627,95

€ 5.725,00

€ 3.414,66

€ 5.725,00

Rekening
2020
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.005,14
€ 0,00
€ 17.377,88
€ 1.000,00
€ 693,56

Begroting
2021
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 17.945,00
€ 1.950,00
€ 1.000,00

Rekening
2021
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.523,04
€ 0,00
€ 17.887,40
€ 1.800,00
€ 459,81

Begroting
2022
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 17.970,00
€ 1.950,00
€ 1.000,00

Totaal

€ 23.076,58

€ 22.895,00

€ 21.670,25

€ 22.920,00

Totaal LASTEN

€ 27.704,53

€ 28.620,00

€ 25.084,91

€ 28.645,00

Bestuur- en Beheerkosten:
Catering/Vergaderkosten
Bank/Administratiekosten
Huren/Vergaderkosten
Representatie Bestuur
Telefoon/Porti/Beheer Website
Apparatuurkosten
Onkosten/Reis- en verblijfkosten
Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK
Organisatie/Dank-je-wel kosten
Diverse restposten
Totaal

Projecten:
Veilig spelen
Opleidingen (desk. Bevordering)
Hartveilig wonen
Dorpsvisie herijken
Dorpscontactpersoon/ Hulpcoordinator
Overige projecten/ Verenigingsdonaties
Dorps- en Buurtactiviteiten

Balans per december

2021
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ACTIVA

2020
€

2021
€

Bankrekening

€ 1.097,89

€ 7.939,35

Spaarrekening

€ 8.002,73

€ 8.004,63

€ 0,00

€ 0,00

Nog te ontvangen bedragen

PASSIVA

Uitput
Datum

AR Algemene reserve
BR Communicatie
BR Spelentuin
BR Apparatuur/AED's
BR Opleidingen (desk.)
BR Jeugdwerk
BR Service/Hulpcoordinator
BR Dorpscontactpersoon
BR Ouderenzorg
BR Verkeer/Veiligheid
Lange termijn verplichtingen
Nog te betalen bedragen

1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023
1-1-2023

19 januari 2022 versie 1.0 con

2020
€

2021
€

€ 1.000,00

€ 1.343,36

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 100,62

€ 200,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 300,00
€ 100,62

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 9.100,62

€ 15.943,98

€ 9.100,62

€ 15.943,98

Klarenbeek, 23 maart 2022

Toelichting op Exploitatierekening en Balans 2021

Exploitatierekening
LASTEN
Catering/Vergaderkosten:

Bank/Administratiekosten:

Huren/Vergaderkosten:

Representatie Bestuur:
Telefoon/Porti/Website:
Apparatuurskosten:
Onkosten/Reis- en verblijfkosten:

Abonnementen/Lidmaatschappen/KvK:
Organisatie/DJW kosten:
Diverse restposten:
Projecten:
Veilig Spelen
Opleidingen

Hartveilig wonen

Dorpsvisie herijken

Dorpscontactpersoon/
Hulp coördinator
Overige Projecten/donaties

Kosten van regulier intern vergaderen (13 keer per jaar),
inloop/spreekuren Klarenbeeks Belang en Politie,
bijbehorende catering en overige vergaderkosten als
gebruik apparatuur (beamer, schermen) etc. Zo ook de
kosten van de Ledenvergadering/vrijwilliger van het jaar.
Kosten gemaakt om het secretariaat en de financiële
administratie te kunnen voeren. Hieronder vallen
kantoorhulpmiddelen, bankkosten RABO bank, kosten
boekhoud- en ledenadministratiepakket etc.
Kosten van de huur van vergaderaccommodaties. Samen
met Catering/Vergaderkosten dus de totale kosten
Bestuurs- en Ledenvergaderingen en Inloop/Spreekuren.
De jaarlijkse representatie/onkostenvergoedingen van de
Bestuursleden.
Kosten voor telefoon en porti door secretariaat en
financiële administratie, web hosting en beheer website.
Onderhoud/beheer en aanschaf apparatuur/computer
kosten secretariaat en financiële administratie.
Gedeclareerde kilometers, parkeerkosten, verblijfskosten
en overige kosten ten behoeve van het bijwonen van
externe vergaderingen, werkgroepen,
afscheidsbijeenkomsten, jubilea, recepties etc..
Kosten van inschrijving KvK en diverse lidmaatschappen
van belangenorganisaties, werkgroepen, abonnementen
en vakliteratuur.
Catering/Huur kosten van jaarlijkse dank-je-wel acties.
Diversen.

Dit jaar is er geen bijdrage nodig geweest. Onze rol is op
dit moment uitgespeeld.
Kosten (catering, huur, externe hulp) gemaakt ten
behoeve van de jaarlijkse studiedag ten behoeve van de
Activiteitenplanning. Dit jaar niet georganiseerd.
Kosten van reanimatie-opleidingen vrijwilligers, AED
muurkasten, onderhoudskosten, batterijen,
installatiekosten etc.
Onder dit kopje vallen promotie-, drukwerk- en
nieuwsbriefkosten die gemaakt zijn om de Dorpsvisie
over het voetlicht te brengen. Door verdere digitalisering
geen kosten gemaakt.
Projectvergoeding DCP, BSC en de HC (Hulp
coördinator). Inclusief Vergader/Dorpshuis Activiteitenondersteuning DCP/BSC/HC.
Kosten gemaakt voor de andere activiteiten die in het
Activiteitenplan zijn benoemd. Waaronder ondersteuning

Klarenbeeks Belang
Toelichting Jaarrekening 2021
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Dorps- en Buurtactiviteiten

Comité Dorps verfraaiing, Jeugdwerkondersteuning en
ondersteuning andere maatschappelijk/sociale
verenigingen in Klarenbeek.
Kosten die zijn gemaakt door én zijn vergoed aan de
DCP, BSC en de HC in het kader van hun buurtactiviteitenplan.

BATEN
Stimuleringsbijdragen:

Deze baten zijn bepaald door :
▪ een éénmalige subsidie van de Gemeente Voorst
en de Gemeente Apeldoorn inzake de verlenging
Hulp coördinator.
▪ Een kostenondersteuning van de gemeente Voorst
voor het activiteitenbudget DCP/BSC.

Balans
Mutaties.
Er is een overschot geboekt. Dit overschat is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Gereserveerde Subsidiegelden worden in 2022 vooral gespendeerd aan geplande DCP/BSC/HC
kosten. Alle mutaties volgens onderstaand schema.

PASSIVA

Mutatie
€

AR Algemene reserve

€ 343,36

BR Communicatie
BR Spelentuin
BR Apparatuur/AED's
BR Opleidingen (desk.)
BR Jeugdwerk
BR Service/Hulpcoordinator
BR Dorpscontactpersoon
BR Ouderenzorg
BR Verkeer/Veiligheid

€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 0,00

Lange termijn verplichtingen
Nog te betalen bedragen

€ 0,00
€ 0,00

TOTAAL

€ 6.843,36

Algemene (AR) en Bestemmingsreserves (BR).

Klarenbeeks Belang
Toelichting Jaarrekening 2021
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Comite Dorpsverfraaiing Klarenbeek
Jaarrekening 2021
31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA
Bank rekening courant
Bank spaarrekening

31-12-2021

31-12-2020

967,86

-391,90

4.224,10

4.224,10

5.191,96

3.832,20

PASSIVA
714,69

2.355,08

Algemene reserve

4.477,27

1.477,12

Reserve Winterwandeling

5.191,96

3.832,20

Comite Dorpsverfraaiing Klarenbeek
Exploitatierekening
2021

2020

LASTEN

2021

2020

1.544,07

1.205,38

0,15

0,21

BATEN

Kosten Algemeen

751,57

1.106,82

Verlichting molen

223,09

130,00

Vlindertuin

939,40

1.019,92

Klarenbeeks Belang 2019

600,00

Bloembakken

712,40

835,41

Klarenbeeks Belang 2020

600,00

Klarenbeeks Belang 2021

600,00

Sponsoractie Plus

642,00

RESULTAAT

1.359,76

-1.886,56

3.986,22

1.205,59

Donateurs
Rente

3.986,22

1.205,59

-1Slaghekke notariaat

CONCEPT

Rijksstraatweg 88
7391 MT Twello

Indien er onjuistheden voorkomen in uw

0571-274668

personalia of elders in de tekst gelieve u

info@slaghekkenotariaat.nl

tijdig voor het passeren van de akte

www.slaghekkenotariaat.nl

contact op te nemen.

Versiedatum:
7 april 2022
20220226/msl
STATUTENWIJZIGING
Vereniging “Klarenbeeks Belang”
Vandaag, *,
verscheen voor mij,
mr. Marck Gerhardus Bernardus Slaghekke, notaris in de gemeente Voorst:
*
handelend als bestuurder van de vereniging: “Vereniging Klarenbeeks Belang”, statutair
gevestigd te Klarenbeek, met adres Bosweg 58, 7382 CD Klarenbeek, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40102823,
hierna te noemen: de vereniging,
en als zodanig op grond van artikel 19 lid 4 tweede volzin van de statuten van de vereniging
bevoegd tot het doen verlijden van deze akte.
De verschenen persoon verklaarde:
INLEIDING
-

dat de vereniging niet bij notariële akte werd opgericht op één en dertig maart
negentienhonderd acht en zeventig;

-

dat de statuten van de vereniging zijn gewijzigd en werden vastgelegd in een notariële
akte, op zeven april tweeduizend vijf verleden voor een waarnemer van mr. E.B.
Blankhart, destijds notaris te Beekbergen, gemeente Apeldoorn;

-

dat in de algemene ledenvergadering gehouden op * en * werd besloten de statuten van
de vereniging geheel te wijzigen;

\
*

-

dat van het besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit aan deze akte
gehechte notulen van die vergadering.

STATUTENWIJZIGING

-2De verschenen persoon verklaarde dat de statuten van de vereniging met ingang van
vandaag worden gewijzigd als volgt:
- artikel 6 lid 1 onder e. wordt gewijzigd als volgt:
e.

bij vertrek buiten het woongebied.

- artikel 9 lid 1 wordt gewijzigd als volgt:
1.

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid
2.

- aan artikel 12 wordt een lid 7 toegevoegd luidende als volgt:
7.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd als volgt:
2.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het
bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen
persoon/personen.

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Twello, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en
mij, notaris, ondertekend.

