
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG GARDEREN          d.d. 30 mei 2022 
 
 
1. Opening / Welkom 
De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, voor het eerst 
in het mooie nieuwe dorpshuis De Wardborg. In de jaren 2020 en 2021 kon de ALV vanwege de 
Corona pandemie niet gehouden worden. Er zijn 65 mensen aanwezig. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2019 
De notulen van deze vergadering staan op de website van PBG en konden vooraf door de leden 
worden ingezien. Er zijn geen op-/aanmerkingen van de aanwezigen en dus worden de notulen 
akkoord bevonden. 
 
3. Jaarverslag 2019 - 2021 / Mededelingen 
De voorzitter presenteert het jaarverslag over de genoemde drie jaar aan de hand van een Power 
Pointpresentatie. Deze presentatie plus de toelichting door de voorzitter is op de website van 
Plaatselijk Belang Garderen terug te vinden, inclusief de oproep dat binnen het bestuur plaats is voor 
een nieuwe secretaris en een lid dat verantwoordelijk is voor pr & communicatie.  

 
4. Financieel jaarverslag 2019 -2021; begroting 2022 
Arjan Waaijenberg geeft als tijdelijke penningmeester een toelichting op de cijfers van 2019 t/m 
2021. De cijfers over 2019 en 2020 zijn niet eerder vastgesteld omdat vanwege de Coronapandemie 
in 2020 en 2021 geen ALV heeft plaatsgevonden. Totaal is over de jaren 2019 – 2021 een positief 
saldo van 222 euro gerealiseerd. Arjan licht toe dat er in de afgelopen 3 jaar minder inkomsten zijn 
gegenereerd dan anders omdat er over 2021 nauwelijks contributie is binnengekomen. Ook de totale 
kosten zijn wat lager geweest dan anders, met uitzondering van de bankkosten, die zijn enigszins 
gestegen. 
Inmiddels is er in 2022 al ca. 2.500 euro aan contributie ontvangen, waarvan ca. 1.150 euro nog 
betrekking heeft op voorgaande jaren. In 2022 wordt totaal 5.000 euro aan inkomsten begroot 
(inclusief de contributies die nog betrekking hebben op voorgaande jaren). De kosten worden 
eveneens begroot op 5.000 euro. Dat is wat hoger dan andere jaren, o.a. door een na de zomer te 
organiseren bijeenkomst met betrekking tot de Visie 2030/2040. Het begrote resultaat voor 2022 is 0 
euro, ofwel break-even. 
 
5. Verslag kascommissie; benoeming nieuw kascommissielid 
Marcel Godschalk doet namens de kascommissie verslag van de bevindingen. De kascommissie heeft 
een nette boekhouding aangetroffen en heeft geen onregelmatigheden gevonden. Derhalve wordt 
decharge aan de vergadering gevraagd voor de penningmeester en het gevoerde bestuur. 
Tevens wordt Marcel bedankt voor zijn werkzaamheden voor de kascommissie. Han Kattenwinkel 
meldt zich aan om als lid naast Gert de Bruin zitting te nemen in de kascommissie. 
 
6. Decharge verlenen aan de penningmeester 
De vergadering volgt het advies van de kascommissie en verleent decharge aan de penningmeester 
en het bestuur voor de jaren 2019 t/m 2021. 
 
7. Vaststellen contributie 2023 
In een poll tijdens de rondvraag wordt uitgevraagd of er bezwaar is tegen het verhogen van de 
jaarlijkse contributie voor 2023 met 2 euro per jaar. De jaarlijkse contributie zou daarmee komen op 
minimaal 8 euro per jaar. Ruim 93% van de aanwezige leden heeft hiertegen geen bezwaar en een 
kleine 7% wel. De contributie wordt met deze uitkomst voor 2023 vastgesteld op minimaal 8 euro 
per jaar. 



 
8. Bestuursverkiezing 
Voorzitter Ton van Krevel en secretaris Wilko Poeste zijn beide aftredend en herkiesbaar.  
De formele gang van zaken zou zijn dat ieder lid schriftelijk kenbaar maakt of hij/zij het hiermee eens 
is. De voorzitter vraagt in plaats hiervan akkoord aan de vergadering voor het gebruik van een 
instemmend applaus. Dat akkoord wordt gegeven en vervolgens gaat de vergadering door middel 
van een instemmend applaus akkoord met de herverkiezing. De leden hebben voorafgaand aan de 
vergadering schriftelijk kennis kunnen nemen van de informatie over het aftredend lid, de opnieuw 
te verkiezen en twee nieuwe leden. Ton van Krevel en Wilko Poeste worden beide herkozen met 
instemmend applaus van de vergadering. 
Arjan Waaijenberg, bestuurslid en tijdelijk penningmeester, is aftredend. Arjan wordt met woorden, 
bloemen en een fles wijn door de voorzitter bedankt voor zijn inspanningen voor Plaatselijk Belang 
Garderen gedurende de afgelopen jaren. 
Corrine Jaaltink, voorgesteld als nieuwe penningmeester, en Fred Slijkhuis, voorgesteld als nieuw lid 
van het bestuur, worden allebei met een instemmend applaus gekozen. De voorzitter stelt beide 
nieuwe leden aan de hand van een korte levensloop voor. De toelichting op de achtergrond van 
beide leden is terug te vinden op de website van Plaatselijk Belang Garderen. 
 
9. Rondvraag 
Eva Bakker-Veldhuizen neemt de leden met behulp van een aantal vragen op de mobiele telefoon via 
de website Sendsteps.me mee in een poll over zaken als wat de leden vinden van social media 
gebruik door Plaatselijk Belang Garderen, het verhogen van de contributie, het al of niet actief willen 
zijn voor PBG, de bekendheid met de vlag van Garderen en het al of niet aanwezig willen zijn bij een 
bijeenkomst over de Visie 2030/2040 voor Garderen na de zomer. 
 
Ben Meiling informeert naar aanleiding van de jaarverslag presentatie naar de status van het 
Provincieplan met betrekking tot Recreatiezonering op de Veluwe. Hij heeft in de krant gelezen dat 
de Provincie het plan voor de Recreatiezonering heeft goedgekeurd, terwijl de voorzitter tijdens de 
presentatie heeft aangegeven dat er volgende week nog met Ermelo zal worden afgestemd over o.a. 
het Houtdorperveld, waardoor het lijkt dat het proces nog niet is afgerond. Erik Kroon geeft aan dat 
het inderdaad door de Provincie is afgetikt, maar dat er nog aanvullingen op kunnen worden 
gemaakt. Arjan Waaijenberg, die namens Plaatselijk Belang Garderen aan de afstemming over het 
plan heeft deelgenomen, licht op verzoek van de voorzitter toe dat de Provincie het plan voorlopig 
heeft vastgesteld en dat er nog een aantal zienswijzen worden toegevoegd (o.a. naar aanleiding van 
het overleg met Ermelo). Er is door diverse gemeenten op de Veluwe geageerd tegen het 
oorspronkelijke plan van de Provincie en met name ook tegen het daarbij door de Provincie gevolgde 
proces. Naar aanleiding van deze bezwaren zijn werkgroepen samengesteld, waardoor nu uiteindelijk 
ca. 80% van de oorspronkelijk voorgestelde maatregelen van de baan zijn en er een combinatie uit is 
gekomen van én bescherming van de natuur én de mogelijkheid om te recreëren. 
Ben Meiling geeft tot slot aan dat hij het fijn had gevonden als PBG haar leden tussentijds hierover 
had geïnformeerd, waarop de voorzitter aangeeft dat tijdens het proces veel onduidelijk was en 
uiteindelijk berichtgeving over dit onderwerp ook via de krant heeft plaatsgevonden. 
 
Nellie Oudendorp vraagt of de kleedjesmarkt weer terugkeert. De voorzitter geeft hierop aan dat er 
bij de kleedjesmarkten nauwelijks meer Garderense kinderen en ouders op het grasveld voor de kerk 
hun spullen te koop aanboden en dat er meer commerciële verkopers uit omliggende dorpen hun 
waar te koop uitstalden. Dit was niet in overeenkomst met de doelstelling van de kleedjesmarkt, dus 
het bestuur heeft besloten hiermee te stoppen. Het staat echter eenieder vrij om dat weer op te 
pakken en hiervoor vergunning bij de gemeente aan te vragen. Nellie Oudendorp geeft tot slot aan 
dat ze heeft vernomen dat toeristen de wekelijkse plek voor de kerk om even te bezoeken missen. 
 



Peter van Lagen vraagt naar het parkeerbeleid voor fietsen tegenover de IJstijd op het oude 
parkeerterrein van de Koepel. De plek is gemarkeerd voor fietsen, maar er staan geregeld auto’s op. 
De voorzitter geeft aan dat handhaving voor de gemeente geen prioriteit heeft, dat gebeurt dus niet 
of nauwelijks. Daarnaast blijft parkeren in het centrum met name in de zomer lastig. Bij het 
Koepelterrein komen weer plekken voor bewoners en gasten, maar de verwachting is dat dit niet 
toereikend zal zijn. Iets verder van het centrum zijn wel parkeervoorzieningen. De stoep langs het 
huis van de dominee is weer ingericht voor wandelaars, dat is voor hen veiliger, maar is ten koste 
gegaan van een paar parkeerplaatsen. Ten aanzien van de parkeerplaatsen voor de fietsen tegenover 
de IJstijd merkt Erik Kroon op dat de plekken echt zouden moeten worden ingericht voor fietsen door 
bijvoorbeeld fietsenrekken te plaatsen. De voorzitter geeft vervolgens aan dat PBG binnenkort o.a. 
over parkeren en de verkeerssituatie in het dorp in gesprek gaat met de gemeente en zal daar de 
Garderense Ondernemersvereniging ook bij uitnodigen. 
 
Sandra Mouw krijgt het woord om de Doe Duurzaam Garderen dag op woensdag 15 juni a.s. onder 
de aandacht te brengen. Het evenement vindt plaats van 15 t/m 21 uur in en vanuit De Wardborg. 
Het Energieloket van de gemeente zal aanwezig zijn waar bewoners o.a. terecht kunnen met vragen 
over verduurzaming van hun woning, er zijn spelletjes rondom het thema duurzaamheid voor 
kinderen en er wordt een duurzame maaltijd geserveerd. Vanaf 19 uur is er in De Wardborg een 
presentatie door een vertegenwoordiger van het Energieloket Barneveld en ook zal wethouder Hans 
van Dalen, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, bij aanvang van de presentatie aanwezig zijn. 
Sandra roept de leden op om op de dag langs te komen, er is van alles te zien, vragen en mee te 
maken. 
 
Ben Meiling kaart het vrachtwagenprobleem nog eens aan. Hij vraagt zich af of er bij de oplossingen 
die nu worden voorgesteld (omleidingsroutes en aangepaste snelheden) ook wordt gekeken naar de 
gevolgen. Gaan auto’s dan niet toch weer harder rijden, moeten er dan weer straten worden 
aangepast voor 30 kilometer gebied e.d. Hebben de nieuwe oplossingen wel nut of zijn het 
deeloplossingen die weer andere problemen veroorzaken? 
De voorzitter roept de leden die potentiële andere oplossingen voor de verkeers- en 
vrachtwagenproblematiek hebben deze via de website kenbaar te maken. 
 
De voorzitter meldt tot slot op verzoek van Dick Veldhuizen dat op 27 juni vanaf 17.20 uur (daarna 
elk uur herhaald) bij Omroep Gelderland een film over Garderen is te zien, die oorspronkelijk in 1968 
in opdracht van de Nederlandse Blindenbond is gemaakt. Het commentaar bij die oorspronkelijke 
film werd ingesproken door Ariea ten Hulscher en Cees van Middendorp. Echter, doordat de film 
moest worden ingekort van 39 naar 26 minuten was het oorspronkelijke commentaar niet langer 
bruikbaar en is door Dick Veldhuizen en Evert van Middendorp het vernieuwde commentaar 
ingesproken. Leuk om te bekijken en beluisteren. 
 
10. Sluiting vergadering 
Alvorens de vergadering te sluiten vraagt de voorzitter nog extra aandacht voor het inmiddels 
gestopte blad Darpsproat uut Garder. Er zijn 37 afleveringen van het blad verschenen waarvan de 
meesten nog terug te vinden zijn op de website van PBG. Het blad werd altijd zeer gewaardeerd, 
maar de redactie is gestopt vanwege het opraken van ideeën voor nieuwe artikelen en het niet 
kunnen vinden van nieuwe redactieleden. De voorzitter bedankt Peter van den Born, Hennie van den 
Born-Reitsma, Cees van Middendorp, Dick Veldhuizen en Nuij Zevenbergen hartelijk voor hun 
jarenlange gewaardeerde inzet voor dit blad met bloemen en wijn. 
 
Vervolgens dankt de voorzitter iedereen voor de komst en sluit de vergadering. 
 
Aansluitend op de vergadering vindt nog een presentatie plaats door Hugh Jansman, dierenecoloog 
bij Universiteit Wageningen, over terugkeer van de wolf op de Veluwe. 


