Dringende oproep nieuwe bestuursleden PB Boerhaar:
Na jaren van inzet gaat dit jaar een groot deel van het plaatselijk belang bestuur ons verlaten. Henk
Jonkman en Sandra Bloemendaal zullen op de jaarvergadering hun functie neerleggen. In de loop van
het jaar zal ook Jos Antonissen verhuizen en het bestuur moeten verlaten. Daarmee blijft slechts één
bestuurslid over, René Brinkhuis.
Bij deze volgt dan ook een dringende oproep om je aan te melden als bestuurslid voor het plaatselijk
belang Boerhaar. We hebben niet de intentie om een opheffingsvergadering te houden, wie komt er
bij?
Als PB willen wij komend jaar meer verwoorden wat er in de gehele gemeenschap leeft om dit terug
te koppelen aan het gemeentebestuur. Daar kunnen jullie een sleutelrol in spelen als bestuurslid, maar
ook als inwoner.
MELD JE AAN ALS BESTUURSLID! Dank je wel!
Toekomstbeeld:
Het komende jaar willen wij met PB gaan werken aan het verwoorden van signalen uit de gehele
gemeenschap naar het gemeentebestuur toe. De gemeenschap Boerhaar zien wij in de breedste zin
als inwoners van de kern, het buitengebied, maar ook bedrijven en verenigingen. Om iedereen te
bereiken willen wij toegankelijk zijn voor onze leden. Komend jaar zullen wij in gesprek gaan met
inwoners van de verschillende straten/gebieden om te ervaren wat bij jullie leeft. We houden onze
vergaderingen bij Pinokkio; open voor iedereen die wil aanschuiven.
Uitnodiging ALV:
Omdat wij jullie behoeftes willen vertolken is het van belang dat jullie naar de ALV komen met ideeën.
Doel is de Boerhaar te verbeteren. Graag ontvangen we jullie als actieve leden en wellicht als nieuw
bestuurslid.
Het volledige programma staat in de uitnodiging, deze is mee gestuurd als bijlage.

Als PB zijn we springlevend, we leven ons motto en hebben de afgelopen jaren veel geleerd, we willen
de gang d’r graag inhouden en doen dit beroep op jullie om deel te nemen in het bestuur.
Waar willen we heen
meer input van leden, waar mag PB haar energie op richten.
toegankelijker
meer commissies
meer input vergaren vanuit kern & buitengebied
Nieuwe bestuur bepaalt met leden hoe en wat

BIJLAGE: Uitnodiging jaarvergadering
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Uitnodiging kernenbezoek
&
jaarvergadering Plaatselijk Belang Boerhaar
Donderdag 28 februari 2019 om
20:00 uur Zaal Logtenberg Boerhaar
PB Boerhaar gelooft in:
We handelen in het Belang van de Boerhaar,
dit is leidraad bij alles wat we doen.
We zijn een verbindend element en zorgen
dat er leven in de brouwerij is, zowel binnen
als buiten de bordjes.
We verrassen de Bra met initiatieven die de
status-quo doorbreken. Hoe we ze realiseren?
Zoals we zijn; met en voor elkaar! (Jong &
Oud)
Huus en Thuus op de Bra!
Foto: Jasper Hutten

Thema’s:
1) VOORTBESTAAN PB BOERHAAR
2) Vertel ons welk belang verdient jouw aandacht? Wat vindt jij belang-rijk?

Graag tot donderdag 28 februari 2019, 20:00 uur Zaal Logtenberg
Met vriendelijke groet,
PB Boerhaar
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Plaatselijk Belang Boerhaar

Uitnodiging:
Kernenbezoek & Jaarvergadering PB Boerhaar
Datum: donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur Zaal Logtenberg
Het Plaatselijk Belang Boerhaar nodigt U uit voor het kernenbezoek van de gemeenteleiding OlstWijhe aan Boerhaar en aansluitend de jaarlijkse algemene leden vergadering.
AGENDA (voorlopig):
Kernenbezoek:
1. Opening door Ton Strien
2. Rondvraag
3. ???
PAUZE:
Gelegenheid tot betalen van de contributie.
Algemene Leden Vergadering
1.
Opening
2.
Vaststellen van de agenda
3.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 14 februari 2018
4.
Financieel jaarverslag 2018
5.
Verslag kascommissie (René Koekoek 2e jaar en Henk van Vilsteren)
6.
Benoeming nieuwe kascommissie
7.
Bestuurswisseling Aftredend: Henk Jonkman (secretaris), Sandra Bloemendaal
(penningmeester) en Jos Antonissen (voorzitter)
8.
Benoeming of opheffing
a. Indien aangemeld, benoeming van nieuwe bestuursleden.
b. Stemming tot opheffing van de vereniging indien geen nieuwe bestuursleden aantreden.
9.
Rondvraag
10. Sluiting van de jaarvergadering van PB

Sluiting:

ca. 22.00 uur
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NOTULEN Jaarvergadering 14 februari 2018

De aanwezigheidslijst is in de zaal doorgegeven.
1. Jos opent de vergadering
2. De agenda van de jaarvergadering van 15 februari 2017 worden goedgekeurd en vastgelegd.
3. Het financieel jaarverslag wordt door Sandra voorgelezen en goedgekeurd en vastgelegd.
4. René Koekoek is namen de Kascommissie aan het woord en stelt vast dat de kascontrole
heeft plaatsgevonden en de financiën goed op orde zijn. Volgend jaar kascommissie Réne
Koekoek en Henk van Vilsteren.
5. Aftredend bestuursleden Hanneke Valk, Doedie Pol en Agnes Booijink worden bedankt
voor de jarenlange inzet. Laatst genoemde is in de zaal aanwezig en ontvangt een bloemetje.
Bij de anderen wordt dit langs gebracht. Verder zijn we blij dat Hanneke en Agnes nog wat
voor Boerhaar willen betekenen.
Er wordt door Jos een korte toelichting gegeven waarom deze bestuurleden zijn afgetreden
en daarna worden de nieuwe bestuurleden benoemd. Namelijk:
Sandra Bloemendaal
Penningmeester
Hans Pohlmann
Lid
René Brinkhuis
Lid
Verder wordt er nog gevraagd of er nog mensen behoefde voelen om plaats te nemen in het
bestuur. Dit omdat nu niet alle zaken die langs het plaatselijk belang komen behandeld
kunnen worden of naar toe gegaan kan worden.
6. De complimenten gaan uit naar de diverse commissies die dit jaar veel bereikt hebben.
Genoemd wordt hierbij de Tuinen en de speelplaatsjes.
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Vorig jaar hebben we in de jaarvergadering 4 thema’s behandeld, waar we nu nog kort bij willen stil
staan.

School
Daarbij is het blijven van “Basisschool de Bongerd” een hot item. Wel wordt zich door Plaatselijk
belang afgevraagd of dit ook in de gemeenschap ook geldt. Dit hebben we gecheckt via een
Facebook en Flyer actie. Waar we 42 reacties van de, toen tellende, 111 leden vinden dat de
Basisschool moet blijven. Verder ook nog 7 facebook reacties mogen ontvangen.
Vraag: Welke commissies zijn er al draaiende. Jos vraagt zich af hoe duidelijk het organigram van
de gemeente bij iedereen duidelijk is. Zodat je duidelijk hebt hoe bepaalde processen verlopen.
Helaas kan hierbij niemand de hand opsteken. Wat duidt op veel onduidelijkheid.
Vraag: Hoever zijn de Burgemeesters en Wethouders er al uit? Heeft het nog zin?
Jos legt uit welke processen draaien.
Opmerking: Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, let daar in Maart goed op bij het stemmen.
Wat staat er in hun partijprogramma etc.
Er worden duidelijke signalen afgegeven dat er geen duidelijkheid is over processen die binnen de
gemeente Olst-Wijhe over de scholen speelt.

Spelen op de Boerhaar
Kim, Hanneke in samenwerking met Amicitia.
Er is veel bereikt. Namelijk:
Toestel bij Pinokkio is vervangen
Trapveldje, doelen worden vervangen
En extra speeltoestellen achter in de Overmaterhoek

Tuin op de Boerhaar
De tuinengroep heeft ook zeer mooie en goede dingen gedaan afgelopen jaar
Mooie bakken
Schoonmaakactie met de Bongerd kinderen
Voor- en Najaars bloeiers geplant
Bollen gepoot
Voor beide groepen klinkt een hard applaus

Wat verwacht je van Plaatselijk Belang
In kaart brengen van Boerhaar “kaders”
Er wordt door plaatselijk belang een oproep gedaan om buiten de bordjes Boerhaar ook door te
geven waarneer er iets speelt wat voor Plaatselijk Belang van Belang kan zijn.
Verder loopt onze communicatie naar de leden vrij veel via Facebook
Voor deze avond konden we vrijwel iedereen uitnodigen via mail. We hebben 8 mensen met een
brief voor deze avond uitgenodigd.
Moderne middelen geven makkelijk contact, ook voor ons om aan jullie vragen te stellen.
Er worden vragen gesteld vanuit de zaal aan B en W?
• Wat te doen met de Boerlestraat?
• Geld wat beschikbaar is voor onderhoud gebouwen, vervalt deze vergoeding?
• Glasvezel
• Zout voor het bruggetje
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•

Vuurwerk

➢ Dhr. Ton Strien geeft in een korte toelichting aan dat waarneer er zo’n onduidelijkheid is
binnen het thema scholen en behoud van de Boerhaar er een avond belegd kan worden om
de bewoners van de Boerhaar over bepaalde processen duidelijkheid te verschaffen.
➢ Een zendmast in Boerhaar is een particulier initiatief, heeft gemeente niks mee te maken.
Hierin neemt CIF een positie in.
➢ Oud Papier: Voorstel van uitwerking van plan van enkele verzamelaars wordt maandag in
de raad besproken.
➢ Onderhoud van de gemeente: Hierbij wordt het voorbeeld van Den Nul aangehaald waar de
IBOR goed werkt. Gezamenlijke schoonmaakactie. Zo houdt de gemeente geld en tijd over
om andere zaken aan te pakken en de gemeenschap ziet er veel mooier uit. Misschien is het
uitrollen van het idee binnen andere buurtgemeenschappen een optie.
De Wethouder geeft daarbij aan dat dit ook voor de Boerlestraat geldt. Helaas geeft bewoner
Wim Oosterwechel, woonachtig aan de Boerlestraat, aan dat er helemaal niets gebeurt aan
de Boerlestraat en dat inwoners, na een recent ongeval met een jong kind, buurtbewoners
zelf aan het werk zijn gegaan. De wethouder spreekt af even na de vergadering met Wim
Oosterwechel te gaan zitten.
Plaatselijk Belang belegd een gesprek met PB, buurtbewoners Boerlestraat en wethouder.
Jos sluit hierbij het officiële gedeelte van de jaarvergadering en geeft het woord aan Goed Veur
Mekare
Na een boeiend gesprek, met veel respons uit de zaal sluit Goed Veur Mekare haar presentatie.
Jos bedankt iedereen voor zijn komst naar deze avond en sluit de vergadering. Er wordt iedereen
nog een drankje aangeboden van Plaatselijk Belang.
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Financieel jaaroverzicht 2018
In het begin van het boekjaar hebben subsidie gekregen van de gemeente Olst –Wijhe à 771,00€
Er is 1000 euro overgemaakt aan Amicitia, die ze konden gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe
Piccolo”s
Dit jaar was er natuurlijk ook weer de vertrouwde Palmpasen optocht en konden we weer veel kinderen blij
maken met de prijzen die gekocht waren voor de prijswinnaars van de kleurwedstrijd: de kosten hiervan
bedroegen 152,13 €.
Verder hebben we voor het eerst met kinderen die zich hiervoor opgegeven hadden tijdens schooltijd
palmpasenstokken gemaakt. De Palmpasenstokken incl. De broodhaantjes zijn door ons ingekocht,
waardoor we konden rekenen op een goede deelname. De stokken hebben we hergebruikt van vorig jaar.
De kosten hiervoor waren 301,54 €. Met alle versiersels, huur Pinokkio en chocolade hazen, krentenwegge
etc. komen de totale kosten hiervan op 453,67€
Tuincommissie heeft bijzonder goede en mooie dingen gedaan dit jaar. De onkosten die ze hiervoor
moesten maken komen op een bedrag van 54,39€
Er is nog een bedrag van 180,00€ uitgegeven voor de website.
Verder zijn er eigenlijk geen noemenswaardige uitgaven geweest
Dit geheel is gecontroleerd door de kascommissie. Samengesteld door René Koekoek en Henk van
Vilsteren. Mocht u nog behoefte hebben dit alles in te zien kan dit na het beëindigen van deze vergadering.

Plaatselijk
Ouderraad
belang
basisschool
Boerhaar
"de Bongerd"
Werkelijk
2017

Begroting
Werkelijk
2018
2018

UITGAVEN
Attenties
Tuinonderhoud
Palmpasen
Bankkosten
Diversen
DOP

€
118,90
€
309,17
€
546,24
€
132,20
€ 1.232,50
€ 1.500,00

€
€
€
€
€
€

120,00
300,00
450,00
135,00
250,00
1.000,00

TOTAAL UITGAVEN

€ 3.839,01

€

2.255,00 € 1.943,39

INKOMSTEN
Subsidie
Contributie
Kas per 1/1/2019

€
€
€

921,00
380,00
82,90

€
€

900,00 €
400,00 €
€

771,00
167,00
50,00

TOTAAL Inkomsten

€ 1.383,90

€

1.300,00 €

988,00

Saldo begin boekjaar
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

€ 6.016,07
€ 1.383,90
€ 3.839,01

€ 3.560,96
€ 988,00
€ 1.943,39

Bank einde boekjaar
Kas einde boekjaar

€ 3.560,96
€
18,95

€ 2.555,57
€
50,00

Totalen boekjaar

€ 3.579,91

€ 2.605,57
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€
54,39
€ 453,67
€ 120,33
€ 315,00
€ 1.000,00

