
 
 
Notulen ALV Ellecoms Belang (EB) 25 oktober 2018 
 
Plaats: Aangezien het Dorpshuis niet beschikbaar is door bouwwerkzaamheden, vergaderen we in 
Clubhuis van EDS te Ellecom 
 
Aanwezigen: Het voltallig (voorlopig) bestuur en een goed gevulde zaal met +/- 70 bewoners van 
Ellecom. Een reuze mooie opkomst voor deze bijzondere vergadering. 
 
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en benadrukt dat zij heel blij is met deze mooie 

opkomst. Zij stelt de vergadering voor onmiddellijk over te gaan tot de benoemingsprocedure. Zij 
vraagt de aanwezigen bij handopsteken in te stemmen met de benoeming van de vier 
bestuursleden: Annemiek Hellings (vz), Koop Reynders (secr.), Ton Rutten (penningmeester), 
Frans de Boer (algemeen lid) .  
 

Alle aanwezigen zijn voor, geen tegenstemmers of niet-stemmers. Dat betekent dat Ellecoms belang 
vanaf 25 oktober 2018 weer een bestuur benoemd heeft en dit dus van start kan gaan met de 
voorgenomen activiteiten, waar in het septembernummer van de Nieuwsbrief al aan werd gerefereerd. 
 
2.  Het oude bestuur, eveneens voltallig aanwezig, wordt heel hartelijk bedankt voor haar    

 werkzaamheden en ieder lid ontvangt een doos bonbons.  
 
3. Verslag van de penningmeester. 
 - Inkomsten van de vereniging zijn tussen 2013 en 2017, door de teruglopende contributie    
   opbrengsten, sterk gedaald. De in deze periode ontvangen jaarlijkse subsidie van € 750,- was  
   onvoldoende om aan de vaste jaarlijkse kosten van ± € 1.000,- te kunnen voldoen. Daarnaast willen  
   we periodiek de ‘Nieuwsbrief’ uitbrengen met een verwachte kostenpost van € 1.300,- per  
   kalenderjaar  
 - Bij de kascontrole is vastgesteld dat de financiële verantwoording op een deugdelijke en  
   verantwoorde wijze door de vorige penningmeester is uitgevoerd. Hem wordt hiervoor decharge  
   verleend. 
 - Aanwijzen kascommissie boekjaar 2019, de heren Heiko Roelfsema en Hans Rutjes bieden zich  
   aan, onder applaus van het publiek.   
 
4. De secretaris geeft een korte samenvatting van de beginselverklaring die het bestuur heeft 

geformuleerd aan de hand van de reglementen en statuten. 
De beginselverklaring beschrijft de visie waarmee het bestuur haar taken wil gaan uitvoeren. De 
aanwezigen kunnen zich vinden in deze verklaring. De volledige beginselverklaring zal ter zijner tijd op 
de website worden geplaatst. 
 
5. De voorzitter bespreekt in haar ‘maiden speech’ een aantal toekomstplannen.  
      Allereerst legt zij, aan de hand van het vooraf uitgedeelde organogram, uit hoe wij EB willen 
organiseren. We denken aan werkgroepen, die in overleg met EB hun acties regelen, maar in principe 
zelfstandig zullen functioneren. 
 
Een aantal voorbeelden van toekomstplannen: 
- Zo wordt er gewerkt aan een straat-ambassadeurs-groep. Deze Ellecommers zijn de oren en de  
  ogen van het EB en krijgen o.a. als taak het verspreiden van berichten van het EB.  
- De nieuwsbrief is weer in ere hersteld. De eerste uitgaven zijn goed ontvangen.  De werkgroep  
  communicatie onder leiding van Niko Wolswijk neemt de verantwoordelijkheid hiervoor op zich. De  
  wijze van verspreiding wordt nog uitgewerkt, waarbij de optie papieren versie of digitale verspreiding  
  nader wordt afgewogen. 
- Inmiddels is EB  in contact gekomen met iemand die een website voor EB wil ontwikkelen. Het   
  bestuur stelt zich hier veel van voor in het kader van de communicatie met de bewoners. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
6. Het algemene lid van het bestuur besteedt aandacht aan een aantal actuele zaken in het dorp 

waar momenteel hard aan wordt gewerkt door de besturen van de betreffende organisaties.  
Onze gastheer van deze avond is de sportvereniging EDS. Het bestuur van EDS is hard aan het werk 
om de sport mogelijkheden uit te breiden. In overleg met Avegoor wordt er nagedacht  over het  
openstellen van de daar aanwezige tennisbaan. Bovendien wil EDS de omgeving van het 
sportcomplex omzetten in een parkachtige omgeving. 
Het bestuur van EB is samen met het bestuur van de Stichting Begraafplaats Ellecom, Middachten en 
een vertegenwoordiger van de bewoners van Schaterland in overleg met Prorail over de afsluiting van 
een van de spoorovergangen. T.z.t. komt hier nader bericht over. 
De voorzitter van de stichting Het Dorpshuis heeft laten weten dat er positieve ontwikkelingen zijn die 
het gebruik zullen verbeteren.  
Met elkaar kunnen we constateren, na deze voorbeelden van actuele ontwikkelingen, dat veel al 
onder beheer staat van verschillende verenigingen en organisaties in het dorp. En zo moet dat ook. 
 
7. Vragen, opmerkingen vanuit het publiek en aanvullingen op de actualiteiten als door Frans de 

Boer genoemd: 
- Theo van Berkel meldt dat het realiseren van het Joods Monument goed verloopt. De bedoeling is 
  dat de replica van het oorspronkelijke beeld op 14 april in gebruik wordt genomen. Dit zal  gebeuren  
  onder een stemmige bijeenkomst op de plaats waar het beeld komt aan de Zutphensestraatweg. 
- Na lang en moeizaam te hebben gesproken met Gemeente en andere betrokkenen zal de  
  muziektent nu dan toch worden herbouwd en weer in gebruik genomen kunnen worden.  
- Op 10 november zaterdagochtend zal er een Dorpsschouw worden georganiseerd. De start is om 9  
  uur op het plein bij de muziektent. 
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van onze voorzitter komen er een aantal vragen vanuit het 
publiek, bijvoorbeeld;  
- Wat gaan de werkgroepen precies doen? Hoe gaan ze te werk?  
- Krijgen niet-leden de nieuwsbrief nog wel? 
- Is het niet verstandig bij het lidmaatschap de mogelijkheid te geven een vrij contributie systeem in te  
  voeren, i.p.v. de vaste bedragen die nu zijn ingesteld en hoe en waar kunnen de bewoners bijdragen  
  aan de nieuwsbrief overmaken? 
- Kan EB zich ook bezig houden met de verkeersveiligheid in het dorp? 
- Veel mensen klagen over hondenpoep. Gemeente zou goede borden en bakken moeten plaatsen.   
- Een aantal bewoners wil graag de brievenbus aan de Binnenweg terug hebben. 
- Kan EB hulp bieden bij de kerstmarkt? 
- Wat gebeurt er met de houtresten van de omgewaaide boom aan de Binnenweg? 
Bovenstaande vragen en opmerkingen zullen door het bestuur worden bekeken en in het overleg 
gebracht met de Gemeente of andere organisaties die zich daarmee bezig houden.  
 
Henk de Jong stelt het bestuur de vraag wat voor gemeenschap we eigenlijk willen zijn in de 
toekomst. Het bestuur gebruikt de termen coördineren, verbinden en initiëren, wat wil dat zeggen in dit 
verband? Heiko Roelfsema vraagt zich in dit verband af wat de verbinding is tussen Kerk, 
Begraafplaats en Ellecoms Belang?  Deze fundamentele vragen moeten zeker onderwerp van 
gesprek worden stelt de voorzitter.  
 
In het algemeen worden door verschillende aanwezigen complimenten uitgesproken voor het bestuur 
en de energie waarmee het van start is gegaan. De aanwezigen hopen dat we met zaken als 
bovenstaande aan de slag gaan. 
 
Bij haar afsluitende woorden doet de voorzitter een oproep aan de bewoners zich aan te melden als 
lid en dus ook de contributie te voldoen. Het bestuur zal in de toekomst regelmatig in contact treden 
met de leden en hoopt op een levendige gemeenschap in Ellecom. 
 
De vergadering werd om +/- 21.00 uur afgesloten, waarna de aanwezigen werden uitgenodigd samen 
met het bestuur het glas te heffen op deze bijzondere avond. 
  
Namens het bestuur, Koop Reynders, secretaris 
30 oktober 2018 


