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Het is dinsdagavond ongeveer zeven uur. Vier dorpsbewoners staan in het clubgebouw van 
EDS, in afwachting van wat er gebeuren gaat. Zij hebben een Algemene Leden Vergadering 
uitgeschreven voor Ellecoms Belang (EB). De vier vinden het de moeite waard te proberen EB 
nieuw leven in te blazen. De koffie is klaar, stoelen en tafels zijn geschikt de Ellecommers 
kunnen komen.  
 
Heel geleidelijk aan druppelen de eerste mensen binnen. Tegen kwart voor acht, het tijdstip dat de 
vergadering zal beginnen blijken alle stoelen al bezet en moeten extra zitplaatsen worden 
georganiseerd.  
Annemiek Hellings, voorzitter en initiatiefneemsters voor deze actie neemt het woord en heet iedereen 
welkom. De eerste vraag aan het publiek is of zij kunnen instemmen met het voorstel dat Annemiek, 
Ton, Frans en Koop vanaf nu het nieuwe bestuur gaan vormen van Ellecoms Belang. Vrijwel iedereen 
en dat zijn nu zo ongeveer 70 mensen, stemmen in met dit voorstel.  
 
Goede stemming 
Nu deze stap is genomen rolt de bijeenkomst in een opperbeste stemming voort. Annemiek bedankt 
het oude bestuur, Ton Rutten de penningmeester ligt de financiële positie toe, Koop Reynders de 
secretaris, geeft een overzicht van de visie op het werk van EB, Frans de Boer het algemene lid van 
het bestuur vraagt aandacht voor de actualiteiten die momenteel in het dorp plaatsvinden.  
 
De toekomstplannen voor EB worden belicht door Annemiek. Zo willen we proberen zoveel mogelijk 
mensen bij het werk te betrekken. We streven naar een netwerk van straatambassadeurs, 
vertegenwoordigers van de verenigingen in het dorp en werkgroepen die verschillende activiteiten, 
zoals verkeer, veiligheid, groenvoorziening, communicatie, cultuur, energie enz. gaan uitwerken. Het 
nieuwe bestuur van EB wil graag activiteiten coördineren, mensen verbinden en nieuwe 
ontwikkelingen initiëren. Er zal gewerkt worden aan goede contacten met de gemeente om het beleid 
hiervan te ondersteunen of te bediscussiëren als dat nodig is.  
 
Website en nieuwsbrief 
Om goed met iedereen in en om het dorp te kunnen communiceren wil het bestuur een website 
lanceren waar alles te vinden is over het dorp. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief. Naast de 
website blijft deze papieren nieuwsbrief vier keer per jaar verschijnen. Nico Wolswijk zal dit samen met 
een werkgroep communicatie doen, zoals hij dat in het verleden ook deed.  
 
Ideaal plaatje 
Bovenstaand is een ideaal plaatje geschetst van EB, zoals het bestuur dat zou willen zien. Dit alles 
echter kan niet lukken zonder de support van de leden, c.q. de bewoners van Ellecom. Het bestuur zal 
er alles aan doen een zodanige organisatie op te zetten dat iedereen er zich in kan vinden en die door 
iedereen als transparant en toegankelijk wordt ervaren. Zonder dit gemeenschappelijk draagvlak lukt 
het natuurlijk niet. We hebben er alle vertrouwen in dat iedere Ellecommer op zijn of haar eigen wijze 
mee gaat doen met dit EB.  
 
Koop Reynders, bestuur Ellecoms Belang 
 


