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Verslag jaarvergadering Vereniging Hoenderloo’s Belang 2 maart 2020 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Namens de gemeente 

Apeldoorn is Steven G. aanwezig. Tevens zijn er raadsleden van de VVD en PvdA uit Apeldoorn 

aanwezig. Ook zij worden speciaal welkom heten. 

Er zijn 26 aanwezigen, waaronder 3 leden van het bestuur en Rob S. (dorpscontactpersoon).  

De aanwezigheidslijst ligt bij de secretaris van de vereniging Hoenderloo’s Belang. Frank D. en Rowan 

M. zijn afwezig wegens vakantie, Naomi J. was op het laatste moment door omstandigheden 

verhinderd en John T. is ziek. 

2. Verslag jaarvergadering 4 maart 2019: De leden hebben geen opmerkingen en daarmee is het 

verslag ongewijzigd vastgesteld door de leden van de vereniging.  

3. Verslag vereniging: Terugblik op 2019: 

De secretaris loopt het jaarverslag puntsgewijs na en geeft, waar relevant, een toelichting. Het 

verslag wordt geplaatst op de website hoenderloo.nl/inwoners/dorpsraad. 

4. Financieel jaarverslag 2019: 

Door persoonlijke omstandigheden van de penningmeester heeft de jaarafsluiting vertraging 

opgelopen en daardoor kon de kascontrole niet voor de ALV worden afgerond. Het bestuur zal de 

uitslag van de kascontrole publiceren onder de rubriek VHB/Dorpsraad in De Nieuwe Plaggensteker 

van eind maart 2020. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.  

5. Verkiezing kascontrolecommissie 2020:  

René M. en Wim W. zijn beschikbaar voor de kascontrolecommissie 2020.  

6. Wijzigingen bestuur: 

- Ilja H. volgt John T. op als penningmeester. John blijft wel bestuurslid. 

- aantreden Rowan M. en Rob S.: De leden gaan akkoord met beide benoemingen. 

- aftreden Naomi J. en Paul de J.: De voorzitter spreekt namens de leden zijn grote waardering voor 

de actieve rol van Naomi binnen en buiten de vereniging Hoenderloo’s Belang en bij Het Nieuwe 

Initiatief. Ook Paul wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet binnen het bestuur. Paul blijft nog wel een 

jaar verbonden aan Het Nieuwe Initiatief. 

7. Wat verder ter tafel komt: 

a. hoe staat het met de extra afvalcontainer in Hoenderloo? Ondanks toezeggingen is er nog niets 

gebeurd. Daarna is het stil geworden. Steven G. geeft aan dat er nu nog 1 optie in onderzoek is bij 

het tankstation TinQ aan de Krimweg. 
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b. Door de voorzitter wordt Jan P. voorgedragen als lid van verdienste van de vereniging 

Hoenderloo’s Belang vanwege zijn tomeloze inzet voor het dorp Hoenderloo. De leden gaan hier 

onder applaus mee akkoord. Jan D. biedt Jan de gelegenheid om (een deel van) zijn historisch archief 

(bijvoorbeeld over de oorlogsperiode) ten toon te stellen in De Kleine Arcke. Daarna reikt de 

voorzitter de oorkonde  behorend bij “lid van verdienste” uit aan Jan Pasveer. 

c. De Hoenderloo Groep: Op dinsdag 3 maart neemt Pluryn een definitief besluit over de toekomst 

van De Hoenderloo Groep. VHB ondersteunt enerzijds de herstart van DHG en kijkt tegelijkertijd naar 

de functie van het terrein van DHG. Het heeft de voorkeur van VHB om de zorgfunctie te behouden. 

Ook is er contact geweest met wethouder Cziesso van de gemeente Apeldoorn. Ook wordt gekeken 

naar de (oprichtings)aktes vanaf 1851 over de Stichting, om na te gaan of er nog materiaal is om te 

gebruiken tegen het besluit van Pluryn. 

d. Er wordt voorgesteld om bloembakken te plaatsen op de Brouwersweg, Miggelenbergweg en de 

Krimweg om des snelheid af te dwingen. VHB richt zich nu vooral op de Krimweg en dit is onderdeel 

van de herinrichting van het Dorpshart. 

e. VHB is benaderd door Sports2Play. Hiervoor is een schets opgesteld voor het gebied achter de 

brandweerkazerne. Werner vraagt of de leden akkoord zijn om de verkenning op te starten. Er is 

geen unanieme reactie. Er zijn wat tegengeluiden t.a.v. het gebruik van het terrein voor de 

activiteiten van OCH. VHB bespreekt dit in de volgende vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur de vergadering. 

************            ***********                                ************ 

Na een korte onderbreking presenteert Henri van V. een adembenemende diashow van zijn werk als 

natuurfotograaf. 


