
Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen 2018: 5 november 2019 
 
Aanwezig bestuur: Huub Stapelbroek, Gonny Pastoor en Annette Smits 
Aanwezig aantal leden: 35 
Afmeldingen: Karin en Niels Berendsen, Maurice Scholten en Sjoerd Jansen 
Op uitnodiging aanwezig: Sonja Vink Gebiedsmakelaar, Wijkbeheerder Christel Venhoven 
 
 

1. Opening  
Gonny heet iedereen van harte welkom. Peter Elbers en Luc Loverink zitten aan tafel 
als aankomend bestuursleden. 
Presentielijst gaat rond.  
Koffie vooraf is voor rekening Dorpsbelangen – rest van de drankjes moeten zelf 
worden betaald. 

2. Mededelingen 
Er zijn afmeldingen van Maurice Scholten, Sjoerd Jansen, Karin & Niels Berendsen 
Wijziging in de agenda, lopende zaken gaat naar tweede deel van de vergadering 

3. Notulen jaarvergadering 2017  
Barry Kock vraagt of er al een bankje is geplaatst in het Ommetje > nog niet gedaan, 
er zijn wel contacten met Terborg hierover. 
Annette bedankt voor het opstellen. 

4. Jaarverslag secretaris  - door Annette 
Geen opmerkingen 

5. Jaarverslag penningmeester  
Huub ligt het financieel jaarverslag toe.  
Peter Ketelaar: Er is een reserveringsrekening; wordt er ergens voor gereserveerd? 
Huub legt uit dat dit niet het geval is.  
Barry Kock: kosten van infoborden zijn hoger dan de inkomsten > er zijn borden 
gemaakt voor onszelf, er wordt wel eens een bord gesponsord. 

6. Verslag kascommissie (Henk Tiemessen en Henk Ruessink) 
In juli bij Huub op bezoek geweest. Alles was keurig in orde, de kascontrole heeft 
voor accoord getekend. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
Henk Tiemessen is aftredend. Henk Ruessink en René Vriezen zijn volgend jaar 
nieuwe kascommissie. Tonnie Bus wordt reservelid. 

8. Bestuursverkiezing  
Gonny Pastoor en Huub Stapelbroek zijn aftredend. Voorstel nieuwe bestuursleden: 
Peter Elbers en Luc Loverink. Er zijn geen tegenkandidaten; Peter wordt onze 
voorzitter en Luc penningmeester. 
We hebben nog steeds vacatures voor in ons bestuur.  
Gonny en Huub worden bedankt voor hun jarenlange inzet met een bloemetje en een 
waardebon. 

9. Contributie  
Voorstel: contributie blijft hetzelfde als vorig jaar € 5,- 

10. Actuele zaken / lopende projecten; schuiven we door naar het tweede deel van de 
vergadering  

11. Rondvraag  
Frank van Dulmen: hij is benaderd door boer Teunissen betreffende het Ommetje; er 
lopen veel honden los op zijn terrein, dit is voor hem mogelijk aanleiding om het pad 
voor wandelaars te sluiten! Dorpsbelangen plaatst een oproep op Facebook: honden 
mogen niet los op het terrein!! Evt extra borden plaatsen. 
Frank heeft vernomen dat er plannen zijn om 2 zonneweides te maken, kan 
Dorpsbelangen dit oppakken om bewoners te laten participeren? Dit gaan we 
bekijken. 
 



Vergadering wordt gesloten om 20.00 uur. 
 
 

Peter heet iedereen welkom voor de dorpsvergadering.  
Christel Venhoven stelt zich voor > Wijkbeheerder Etten en Ulft. Eerste aanspreekpunt 
betreffende het groen. 
Sonja Vink stelt zich voor > gebiedsmakelaar Etten, 2x per maand is Sonja aanwezig op de 
Klimpaal, eerste en derde woensdag van de maand 

1.  Treffer: jammer dat het gestopt is. Willen een digitale Treffer op gaan zetten, 
is hier belangstelling voor? Wie helpt mee?  
Er is vanuit de zaal niemand die wil helpen om dit op te zetten en de digitale treffer wordt niet 
als meerwaarde gezien. We geen dit niet verder opstarten. 

2. Woningbouw:  werkgroep belanghebbenden gaat onder de paraplu van CDE 
onderzoeken of er behoefte is aan woningbouw in Etten. Traject gaat 3-4 
maanden duren. Dit is onder begeleiding van een procestrekker die betaald wordt 
door de Gemeente. Henk Ruessink wil meehelpen. 

3. We zoeken mensen voor diverse commissies: infoborden ophangen/ Ommetje 
Etten-Terborg 1-2 x per jaar nalopen en evt reparaties uitvoeren 
Frank van Dulmen: infoborden wil hij blijven doen. 
Barry Kock/Robin Slutter: willen wel klussen doen voor het Ommetje. 

4. Koningsdag: Schutterij en Harmonie wil ermee stoppen, geïnteresseerden om dit 
op te pakken kunnen zich melden bij de Schutterij en de Harmonie. 

5. Zijn er nog mensen die zich bij het bestuur van Dorpsbelangen willen aansluiten? 
Sil Ketelaar meld zich aan. 

 
Buurtpreventie 
Selma Bultink doet het woord: Er zijn 2 WhatsApp groepen in Etten voor de buurtpreventie. 
De SAAR methode wordt nogmaals uitgelegd en inschrijfformulieren worden rondgedeeld. 
 
 
Etten 2025 
Sjoerd Jansen doet het woord: Er zijn twee nieuwe leden: Rens Helmes en Robin Slutter,  Hij 
vertelt meer over de stand van zaken. Voor 1 december moeten er mensen opstaan om in 
de stuurgroep te gaan om te kijken of er een dorpshuis van Köster gemaakt kan worden. 
 
 
De Klimpaal 
Sandra Giesen en John Freriks (namens bestuur Essentius) doen het woord: punt van 
aandacht is de wens van samenvoeging van de Gemeente van de school in Etten met 
Terborg. Dit is door Essentius met veel moeite van tafel gekregen voor nu. 
Nu 136 leerlingen, prognose voor nu is positief; 100-120 leerlingen blijft. 
 
 
VV Etten 
Woord is aan Rudi van Aken. Groei naar 401 leden. De kantine wordt opgeknapt en 
uitgebreid. 
 
 
Geloofsgemeenschap H Martinus Etten 
Henk Tiemessen neemt het woord: in 2020 wordt er begonnen met de restauratie van de 
glas-in-loodramen, het orgel en de kerktoren. 
 
 
Mannenkoor over Herdenking 
Toon Helmes vertelt over 75 jaar bevrijding. Kaartverkoop gaat erg goed; zaterdag is 



uitverkocht, vrijdag en zondag op een aantal kaarten na. Er zijn nu 2400 kaarten verkocht, 
van de 3100.  Ze hebben heel veel plannen om 2020 tot een bijzonder herdenkingsjaar te 
maken. 
 
 
Afsluiting; intentie om dit volgend jaar weer te doen en de verenigingen die wat willen 
vertellen de mogelijkheid geven. 
 
 
 
 
 
 


