
Algemene LedenVergadering Heurns Belang 2020

bijeenkomst van 3 september 2020
inloop 19.00 uur en start 19.15 uur grote zaal, café Bruggink

� /�1 12



AGENDA

1. Opening door de voorzitter met toelichting op volgorde agenda

2. Besluit over instellen huishoudelijk reglement (zie bijlage)

3. Installatie kinderbestuur
- voorstellen leden kinderbestuur en rolverdeling
- afscheid en bedanken eerste kinderbestuurders

4. Notulen van de Algemene LedenVergadering 9 mei 2019 en extra Algemene  
LedenVergadering van 17 december 2019 (zie bijlage)

5. Jaaroverzicht secretaris (zie bijlage)

6. Financieel verslag penningmeester (verslag wordt ter vergadering uitgereikt)

7. Verslag boekencommissie, reglementair aftreden Gerard Westendorp en 
benoeming nieuw lid

8. Voorstel verhoging jaarcontributie lidmaatschap Heurns Belang tot € 10,00  
stemming en vervolgens besluit over dit voorstel (zie bijlage)

9. Bestuursverkiezing
          Het bestuur stelt voor het bestuur voor één jaar uit te breiden met één    
          bestuurslid en stelt als voor kandidaat voor deze bestuurszetel Bas 
          Klompenhouwer . Aftredend en herkiesbaar is lid Bram Boland. Aftredend en 
          herkiesbaar voor één jaar is voorzitter Bennie Bruggink.     
          Lijsten met tegenkandidaten, ondertekend door tenminste 20 leden, kunnen 
          tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat van het 
          Heurns Belang. 

Korte pauze
 

10. Presentatie ontwikkelingen en stand van zaken en planning Heurns Veld

11.Toelichting op Uut Huuskes en planning ‘De Keizer’                                      

12. Mededelingen door het bestuur

13. Rondvraag

14. Sluiting van de vergadering.
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Agendapunt 2: 

Huishoudelijk reglement Heurns Belang 2020
Conform haar statuten kan de ledenvergadering van Heurns Belang besluiten tot het instellen van 
een huishoudelijk reglement (artikel 23).

‘Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig, 
een nadere regeling over alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.’
 
De algemene ledenvergadering van 3 september 2020 besluit tot het navolgende huishoudelijk 
reglement.

Algemeen:
Partners en kinderen van leden hebben toegang tot de (algemene) ledenvergadering maar hebben 
geen stemrecht. Zij kunnen worden uitgenodigd het woord te voeren dan wel vragen te stellen 
indien zij daartoe door de voorzitter van de vergadering worden uitgenodigd.

Financiën:
De bestuursleden van Heurns Belang ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het is het bestuur toegestaan geringe vergoedingen te betalen aan personen die werkzaamheden 
verrichten en kosten maken voor de Heurnse gemeenschap. Daarbij kan gedacht worden aan 
vergoeding voor het bezorgen van post van Heurns belang, vergoeding voor het uitzetten van de 
jaarlijkse fietstocht van Heurns belang, etc.

Tevens kan het bestuur een attentie uitreiken aan personen/verenigingen die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Heurnse gemeenschap bij jubilea, afscheid nemende bestuursleden of 
een blijk van medeleven bij bijzondere gebeurtenissen.

Op basis van een bestuursbesluit kan Heurns Belang een aandeel in de kosten voor haar rekening 
nemen van activiteiten die het bestuur belangrijk vindt voor de Heurnse gemeenschap, 
bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas.

Het bestuur stelt de vergoedingen vast voor eventueel beheer, onderhoud en gebruik van het 
Heurns Veld.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van inkomsten en uitgaven aan de Algemene 
LedenVergadering. De ledenvergadering kan het bestuur dwingende aanwijzingen geven op het 
gebied van financiën voor het komende jaar. Grote, niet trendmatige, wijzigingen op het gebied van 
financieel beheer zal het bestuur opnemen in de door de algemene ledenvergadering te 
beoordelen jaarplannen.

Kinderbestuur Heurns Veld:
Heurns belang vindt het in het kader van burgerschapsvorming belangrijk kinderen te betrekken bij 
bestuur en vrijwilligerswerk. In samenwerking met basisschool De Höve wordt een kinderbestuur 
ingesteld en instandgehouden dat betrokken wordt bij het beheer van het vernieuwde Heurns Veld. 
Voor en ten aanzien van dit kinderbestuur gelden de onderstaande spelregels.

Spelregels Kinderbestuur Heurns Veld

Doel
Het doel van het kinderbestuur is om de kinderen uit De Heurne mee te laten beslissen over het 
Heurns Veld en om hen te leren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen en in een bestuur te zitten.
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Wie
In het kinderbestuur zitten kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool De Höve. Kinderen worden 
gekozen in groep 6 en kunnen vanaf groep 7 meedoen in het kinderbestuur. Als de kinderen De 
Höve als leerling verlaten, gaan ze ook uit het kinderbestuur. Hun plaats komt dan vrij voor 
kinderen uit groep 7. We proberen dat er ongeveer even veel kinderen uit groep 7 als uit groep 8 in 
het bestuur zitten. Aan het kinderbestuur doen minstens drie en hoogstens zes kinderen mee.

Hoe lang
Kinderen kunnen maximaal twee jaar in het kinderbestuur zitten. Als kinderen tussendoor uit het 
kinderbestuur willen, dan kan dat in goed overleg en wanneer het kinderbestuur heeft besloten hoe 
tussentijds de vervanging wordt geregeld. Een ander kind neemt dan de vrijgekomen plek in.

Begeleiding
Het kinderbestuur wordt begeleid door twee volwassenen uit het bestuur van Heurns Belang. Een 
besluit telt alleen wanneer de begeleiders dat goed vinden. Iedere vergadering van het 
kinderbestuur is geldig als er tenminste één van de begeleiders bij is.

Hoe
De kinderen in het bestuur beslissen samen en als dat niet lukt dan tellen de meeste stemmen. Als 
er even veel stemmen voor als tegen zijn, dan beslist de begeleider. Een vergadering gaat alleen 
door wanneer er meer dan de helft van het kinderbestuur en tenminste één begeleider bij is. De 
besluiten en actiepunten worden opgeschreven en opgestuurd/gemaild aan iedereen van het 
kinderbestuur en de begeleiders. Het kinderbestuur zorgt er voor dat de andere kinderen van De 
Höve kunnen zien wat er is besproken. Ieder jaar maakt het kinderbestuur een jaarplan voor het 
Heurns Veld. Wat gaan we doen of niet meer doen of wat gaan we veranderen. Een jaarplan van 
het kinderbestuur wordt door hen voor het definitief is besproken met de kinderen in groep 5/6 en 
7/8. De mening van de andere kinderen telt voor het kinderbestuur zwaar mee. Het jaarplan moet 
door het bestuur van Heurns Belang worden goedgekeurd voordat het kan worden uitgevoerd.

Wanneer
Het kinderbestuur beslist zelf wanneer en hoe vaak ze vergadert (in overleg met de school), maar 
ze doet dat minstens 5 keer per jaar en daarvan één keer met het bestuur van Heurns Belang. Dan 
wordt gepraat over het afgelopen jaar en over de jaarplannen voor het komende jaar. Ook 
bespreken we of er nog wat moet worden veranderd in de afspraken met het kinderbestuur.

Naar buiten
Soms zal het kinderbestuur in de krant, op social media, radio of misschien wel televisie komen. 
Dan zal het kinderbestuur vooraf met de begeleiders overleggen en er voor zorgen dat er een 
begeleider bij is. Een tekst wordt vooraf goedgekeurd door de begeleiding voordat die naar buiten 
gaat. Ook presentaties aan anderen worden vooraf afgestemd met de begeleiders. Deze 
afspraken zijn er om te voorkomen dat we op een verkeerde manier naar buiten komen.

Geldigheid spelregels 
De spelregels van het kinderbestuur zijn pas geldig als het kinderbestuur ze goedkeurt en ook het 
bestuur en de ledenvergadering van het Heurns Belang dat doet. Dat is ook zo voor iedere 
verandering van de spelregels

Geld
Het kinderbestuur heeft een eigen budget van € 150,00 per jaar. Over het uitgeven van het geld 
beslist de vergadering van het kinderbestuur volgens de spelregels. Van het uitgegeven geld wordt 
door het kinderbestuur een overzicht gemaakt dat de penningmeester van Heurns Belang moet 
goedkeuren. Zonder die goedkeuring kan de penningmeester geen nieuw budget ter beschikking 
stellen.
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Agendapunt 4: 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang gehouden op 
donderdag 9 mei 2019 in zaal Bruggink in De Heurne. Aanwezig 41 leden.

1.  Opening door de voorzitter
Voorzitter Bennie Bruggink opent de vergadering en heet alle aanwezigen (grote opkomst) van 
harte welkom.

2.    Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 12 april 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van de vorige bijeenkomst zijn hierbij 
goedgekeurd.

3.    Jaaroverzicht secretaris
De voorzitter licht het jaaroverzicht toe. Naar aanleiding van vragen geeft de voorzitter de volgende 
informatie:
- bij de aanleg van glasvezel buitengebied is door het uitvallen van een ploeg enige achterstand 

ontstaan;
- de versmalling van het kerkpad hangt samen met afspraken over de ter beschikking gestelde 

breedte van de grond op het punt van de versmalling en benodigde ruimte voor ruiters;
- Heurns Belang had geen financiële bemoeienis met Tafeltje Dekje en was op dat gebied 

slechts een ‘doorgeefluik’.

4.    Financieel verslag penningmeester
De penningmeester licht het financieel verslag toe.
In algemene termen is het resultaat gelijkwaardig aan dat over 2017. Het negatieve saldo is met 
name veroorzaakt door de momenten waarop inkomsten en uitgaven worden geboekt. Er zijn ook 
extra mensen voor de AED getraind. Voor met name Tafeltje Dekje en AED worden nog 
nakomende betalingen verwacht; deze worden geboekt als inkomsten in 2019.

5.    Verslag boekencommissie en benoeming nieuw lid
Zowel Manfred Keuper als Gerard Westendorp zijn vanavond niet aanwezig, maar hebben 
doorgegeven dat alles in orde is bevonden. Manfred is aftredend en Gerard Bruggink is bereid als 
nieuw lid tot de boekencommissie toe te treden.

6.    Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Henk Lammers. Henk wordt met algemene instemming herbenoemd. 
Dinie Bussink heeft te kennen gegeven vervroegd te willen aftreden; op voorstel van het bestuur 
(er zijn geen tegenkandidaten gemeld) zal Brenda Berendsen-Hengelveld de bestuurszetel van 
Dinie invullen. Dinie wordt door de voorzitter bedankt voor haar bijdrage.

7.    Toekomst sportveld en kleedruimte aan de Linderdijk (het ‘Heurns Veld’)
Mark Vinkenvleugel presenteert namens de werkgroep Heurns Veld het voorstel voor  herinrichting 
van het veld. Er zijn 2 opties: teruggave aan de gemeente of een andere bestemming. De 
werkgroep stelt na veel gesprekken met betrokkenen voor om te kiezen voor drie hoofdthema’s: 
kinderen leren en betrekken bij vrijwilligerswerk, natuurbeleving & natuureducatie en tenslotte 
bewegen & sporten. De uitgangspunten van de werkgroep worden uitgelegd. Omdat De Höve 
hoofdgebruiker wordt, zal het nieuwe veld zeer regelmatig gebruikt worden en er is veel 
enthousiasme bij de kinderen. We hebben signalen dat een subsidie van € 17.500 voor het sport- 
en natuurdeel mogelijk zou moeten zijn. Ook omdat bij een bijeenkomst met bedrijven en 
organisaties al toezeggingen zijn gedaan voor natura bijdragen ter waarde van ± € 7.500. De 
getoonde schetsen geven een idee, maar de verschillende onderdelen zullen ten opzichte van 
elkaar nog veranderen na inbreng van een aantal deskundige personen. Nadat zekerheid is 
verkregen over subsidies worden de plannen definitief gemaakt. Er wordt niet meer besteed dan er 
beschikbaar is. Toegelicht wordt welke stappen worden genomen nadat dit voorstel is 
goedgekeurd. 
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Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar wordt enthousiast gebruik van 
gemaakt. De vragen gaan onder andere over de locatie van het veld en alternatieve terreinen, de 
verkeerssituatie, de aansprakelijkheidsrisico’s, verzekeringen, de exploitatie, eigen inbreng bij 
subsidies, het onderhoud, de mate van gebruik, het kleedlokaal, douchemogelijkheid, de grootte 
van het trapveld en indicatie tijdpad. De gemaakte keuzes worden nader uitgelegd en enkelen 
voegen aan de discussie toe dat de grond van het veld van goede kwaliteit is en dat op lokatie 
reeds natuurwaarde aanwezig is en dat die met het plan versterkt worden. Nadat geen vragen 
meer resteren wordt dit onderdeel afgesloten.

8.    Stemming en daarnabesluit over het voorstel van de werkgroep Toekomst Heurns Veld
De voorzitter Heurns Belang brengt het voorstel in stemming. Een grote meerderheid van de 
aanwezigen stemt in met het voorstel van de werkgroep. Het voorstel is daarmee aangenomen. De 
werkgroep wordt gecomplimenteerd met en bedankt voor het door haar verrichtte werk en het 
uitgebrachte voorstel. De werkgroep heeft hiermee haar taak afgerond en het bestuur van Heurns 
Belang zal een projectgroep samenstellen die de uitvoering van het voorstel onder haar 
verantwoording ter hand kan nemen.

9.    Mededelingen bestuur
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
- zendmast: graag voor 5 juni a.s. melden wie een slecht bereik heeft (alleen voor inwoners die 

nog geen melding hebben gedaan);
- gisteren is de renovatie van het 2e deel van het kerkpad gestart;
- het wandelpad naar Buurtwinkel Smits wordt gerealiseerd op grond van Storm, toezegging van 

de gemeente is binnen en het wachten is op de subsidie;
- aanleg glasvezel binnen bebouwde kom: volgende week inloopavond; voor 3 juni dient 

duidelijk te zijn of 35 % van de inwoners van de deelnemende kernen meedoet. Op de 
aansluitkosten (ten opzichte buitengebied) heeft Heurns Belang geen enkele invloed;

- AED: nieuwe cursus voor 6 deelnemers aan het eind van het jaar via Hartveiling wonen. 
Deelname aan reanimatiecursus zonder aansluiting bij Hartveilig Wonen is mogelijk, maar de 
kosten bedragen dan € 40 tot € 45 (voor eigen rekening deelnemer). Meer informatie via de 
website/facebook van Heurns Belang;

- de jaarlijkse fietstocht is op 8 juni vanaf 17:30, lengte is ± 30 km;
- graag weer stemmen op Heurns Belang bij de Rabo club actie eind van dit jaar.

10.    Rondvraag
- is het mogelijk op correspondentie van Heurns Belang het websiteadres te vermelden bij het 

logo? Wordt opgepakt.
- Heurns Belang heeft zeer beperkte middelen en de contributie is vergelijkenderwijs erg laag. 

Kan een contributieverhoging overwogen worden en de structuur van het lidmaatschap 
(persoonsgebonden of per huishouden)? Een aanpassing kan plaatsvinden na stemming en 
deze dient tevoren te worden aangekondigd. Wordt de volgende ledenvergadering 
geagendeerd.

11.    Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering
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Agendapunt 4 (vervolg):

Notulen extra Algemene Ledenvergadering Heurns Belang gehouden op 17 december 2019 
in de Haltezaal van café Bruggink in De Heurne.  Aanwezig 19 personen waarvan 17 leden.

1.  Opening door de voorzitter
Voorzitter Bennie Bruggink opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Bij 
het bestuur hebben zich zes leden afgemeld die aangaven voor het voorstellen van 
statutenwijziging en de pachtovereenkomst te zijn. We nemen dit voor kennisgeving aan omdat 
niet per machtiging gestemd kan worden.

2.    Voorstel wijziging statuten vereniging Heurns Belang
De aanleiding is reeds schriftelijk gecommuniceerd met de leden, maar wordt per vergadering 
nogmaals kort toegelicht. Om voor een ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) in aanmerking te 
komen vereist de belastingdienst aanpassing van de statuten. Het gaat om het artikel betreffende 
de bestemming van een eventueel batig saldo bij het opheffen van de vereniging. De vereiste 
procedure is gevolgd: de oproep voor de vergadering was tijdig, er is toegelicht wat wordt 
gewijzigd en de huidige en voorgestelde statuten hebben ter inzage gelegen. Geen enkel lid heeft 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inzage. Wellicht ook omdat de nieuwe statuten op de 
verenigingswebsite zijn geplaatst. De voorzitter vraagt de leden of er nog vragen zijn. Dat is niet 
het geval en besloten wordt om over te gaan tot stemming over het voorstel.

3.    Stemming en vervolgens besluit over het voorstel statutenwijziging
De voorzitter stelt vast dat er 17 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn. Voor het 
aannemen van het voorstel om de statuten te wijzigen volgens het concept van Notariskantoor Mr 
P.R. Moerland zaaknr.: 26525 PM/AS / 13-11-2019 dient tweederde van de uitgebrachte stemmen 
voor het voorstel te zijn.
Vervolgens wordt overgegaan tot stemming: alle 17 stemgerechtigde leden stemmen voor de 
statutenwijziging conform het voorgelegde voorstel, waarmee het voorstel is aangenomen.
Het bestuur besluit dat de voorzitter en secretaris bij de notaris zullen zorgdragen voor de wijziging 
en vervolgens zal de ANBI status bij de belastingdienst worden aangevraagd.

4.    Stand van zaken en ontwikkelingen herinrichting Heurns Veld en gelegenheid voor 
       stellen van vragen
Stand van zaken en Ontwikkelingen
- Hoofdontwerp: het bestuur heeft zojuist een gewijzigd hoofdontwerp van de heren Harry en Ard 

Esselink goedgekeurd. Onder andere vanwege toevoeging van een basketbalveldje, tevens 
krabbelbaantje en ‘lespleintje’, een voedselbosje en blotevoetenpad is de indeling wat 
aangepast. Dit hoofdontwerp is nu definitief en wordt ook besproken met een aantal direct 
omwonenden.

- Financiën: een donatie is toegezegd door het Oranje Fonds (€ 10.000), de gemeente 
subsidieert hetzelfde bedrag (is al overgemaakt) en er loopt een aanvraag bij het VSBfonds 
(we zijn door de voorselectie heen). Begin januari wordt subsidie aangevraagd bij de provincie 
(de behandelend ambtenaar heeft al aangegeven het een goed plan te vinden). Tevens is 
contact gelegd met Rabobank; daar is nog geen concreet zicht op. Tevens is het Heurns Veld 
geselecteerd als ‘Kern met Pitproject’ (€ 1.000 plus gratis advies). Het ziet er kortom behoorlijk 
positief uit en het project gaat door, waarbij de omvang afhangt of we alle financiering binnen 
krijgen. We geven niet meer uit dan we binnenkrijgen. De verwachting is dat medio februari 
bekend is hoeveel externe financiering is/kan worden verkregen. Het dagelijks bestuur van 
Heurns Belang gaat binnenkort een goede procedure afspreken over de besteding en 
verantwoording van geld voor het Heurns Veld.

- Kinderbestuur: er zijn vijf kinderen die in het kinderbestuur zitting gaan nemen; zij worden 
begeleid door twee bestuursleden van Heurns Belang en we gaan met hen in januari een 
‘huishoudelijk reglement’ opstellen.

� /�7 12



- Omgevingsloket: via het omgevingsloket moeten we twee zaken regelen. Een uitbreiding van 
de bestemming met natuur en educatie en tevens vergunning voor het aanpassen van het 
uiterlijk van het kleedlokaal. Dat wordt binnen zeer korte termijn in gang gezet.

- Electra: de aanvraag voor een aansluiting van het gebouwtje op het elektriciteitsnet neemt 18 
weken in beslag. Deze aanvraag wordt nu ingediend.

- Kapvergunning en duiker: de toegang van het terrein dient in verband met de indeling 
ongeveer vier meter te worden verlegd. Daarvoor moet de duiker in de sloot worden verplaatst. 
We zijn inmiddels in overleg met het Waterschap. Om straks de draai op de Linderdijk te 
kunnen maken dient bij de toegang één boom te worden gekapt. De procedure voor een 
kapvergunning is recent in werking gesteld.

- Planning: we verwachten dat het veld eind 2020 gereed zal zijn. Binnenkort komen de 
verschillende werkgroepen samen en wordt een start gemaakt met een uitgewerkte planning. 
Er is al veel steun en het bestuur hoopt dat nog meer inwoners in een of andere vorm een 
bijdrage willen leveren aan de realisering en bij het gebruik.

Vragen
Oude afrastering, doelpalen, ballenvangers: worden de oude materialen verwijderd?
Dat is inderdaad het geval.
Aansprakelijkheid: wordt dat geregeld?
Dat onderwerp staat op onze agenda en we gaan daarover ook extern advies inwinnen. Tevens 
kijken we naar mogelijkheden van verzekering en natuurlijk proberen we een en ander veilig op te 
zetten.
Gebruikersvergunning: wie past dat aan?
Dat is een zaak van de gemeente en we zijn met hen in overleg.
Exploitatiekosten: hoe wordt dat geregeld?
De werkgroepen hebben de opdracht gekregen om alles zo onderhoudsarm op te zetten. Voor 
grotere reparaties/vervangingen denken we dat we dan een actie opzetten. Voor de reguliere 
uitgaven (bijvoorbeeld gebruik water en elektriciteit en kosten maaien trapveldje) denken we aan 
een beperkte begroting te betalen via een opslag van het lidmaatschapgeld van Heurns Belang 
met enkele euro’s op jaarbasis. Ook zullen we kijken naar sponsors. Vanaf 1 januari aanstaande 
zal de gemeente geen geld meer ter beschikking stellen voor het Heurns Veld.
Blijven de kinderen enthousiast?
Dat weten we niet, maar we doen er alles aan om de randvoorwaarden voor behoud van het 
enthousiasme zo gunstig mogelijk te maken. De school is structureel betrokken en gaat het veld 
wekelijks gebruiken. Ook is het geheel onderdeel van het lesprogramma (met name 
natuureducatie en burgerschapsvorming, maar ook andere lessen in de buitenlucht). De kinderen 
hebben zelf een rol en telkens worden er andere kinderen bij betrokken. Externe partijen zijn het 
meest enthousiast over de rol van de kinderen bij de herinrichting.

5.    Verzoek tot machtiging voor aangaan pachtovereenkomst Heurns Veld volgens 
        toelichting
We gaan met de herinrichting veel investeren in het veld en willen zekerheid dat we lange tijd 
kunnen genieten van die investering. Met een pachtovereenkomst verkrijgen we die zekerheid.
Het bestuur behoeft volgens de statuten de machtiging van de algemene ledenvergadering bij het 
huren van registergoederen. Met de gemeente is overeengekomen dat Vereniging Heurns Belang 
de grond van het Heurns Veld kan pachten voor onbepaalde termijn tegen een jaarlijkse pacht van 
(momenteel) € 1,00 per jaar (jaarlijks te indexeren volgens consumentenindexcijfer).
De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur te machtigen voor het aangaan van de 
voorliggende pachtovereenkomst met gemeente Aalten. De aanwezigen gaan unaniem akkoord 
met dit voorstel en machtigen het bestuur dienovereenkomstig.

6.    Mededelingen door het bestuur
Het pad naar Landwinkel Smits is grotendeels gereed. Na de jaarwisseling zal de gemeente de 
oversteekplaats realiseren. Er zijn ruim 3.000 bloembollen gepoot en de kanten worden nog 
afgemaakt. Het bestuur wil te zijner tijd aandacht geven aan de beschikbaarheid van het pad en 
sponsors, vrijwilligers en gemeente bedanken.
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Vanaf 1 januari aanstaande is er voor nieuwe inwoners een ‘Heurnse Tasse’ beschikbaar. 
Daarmee willen we hen hartelijk welkom heten en bedrijven en verenigingen hebben de 
gelegenheid zichzelf met een item in de tas te presenteren. Er wordt heel positief gereageerd op 
dit initiatief.

7.    Rondvraag
De suggestie wordt gedaan om een bord ‘voetpad’ te plaatsen op het nieuwe pad naar Landwinkel 
Smits. Deze suggestie wordt meegenomen.
Tenslotte wordt het bestuur meegegeven ‘zo door te gaan’.

8.   Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de 
aanwezigen en wenst hen allemaal ‘goede dagen’.
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Agendapunt 5:

Jaaroverzicht Heurns Belang over 2019
Leden: Op 31 december 2019 heeft Heurns Belang 353 leden (ultimo 2018: 359).
Bestuur: de samenstelling van het bestuur op 31 december 2019: Bennie Bruggink (voorzitter), 
Henk Lammers (penningmeester), Matthijs Almekinders (secretaris) en de overige bestuursleden 
Daniëlle Ruesink, Brenda Berendsen-Hengeveld, Bram Erinkveld en Bram Boland. Het bestuur 
heeft 8 maal vergaderd in 2019.
Ledenvergadering: 9 mei 2019 in zaal Bruggink met 41 leden en een extra vergadering op 17 
december 2019 met 17 leden. 

Gelegenheden waarbij bestuur of bestuursleden van het Heurns Belang aanwezig waren:
- gezamenlijke vergaderingen belangenverenigingen/platform van gemeente Aalten 
- vergaderingen WBBA (Breedband Buitengebied Aalten), SAAP en werkgroep en regiegroep  

Heurns Veld
- dodenherdenking
- besprekingen en bijeenkomsten met o.a. Aaltense Uitdaging, gemeente Aalten, IVN, basisschool 

De Höve. provincie, De Kleine Kernen

Activiteiten van of met betrokkenheid van Heurns Belang
AED: in 2019 zijn 6 oproepbare personen en 7 personen voor eigen initiatief opgeleid; de 
belangstelling voor de herhalingscursus was weer groot. 
Fietstocht:  op 8 juni met 40 fietsers, het weer was niet geweldig.
De Heurnse Slag: editie 2019 werd gewonnen door team ‘De Keet’. Ook nu weer namen 12 teams 
deel. Het meest opvallende van deze uitvoering was het interactieve gedeelte: via facebook 
werden zelfgemaakte teamfoto’s gedeeld en de foto met de meeste likes kreeg de meeste punten 
op dit onderdeel. 2019 was de laatste editie op het hele Heurns veld. Hoe het evenement de 
komende jaren vorm gaat krijgen, wordt nog bekeken. 
Sinterklaas: de stoere Sint kwam dit jaar op 23 november per legervoertuig aan in De Heurne. De 
viering was ook dit jaar weer een succes dankzij de fantastische bijdrage van muziekpiet en 
natuurlijk de vele kinderen die prachtige kleurplaten instuurden!
Rabobank clubactie: in 2019 hebben we dankzij stemmen weer extra inkomsten ontvangen 
€ 234,89
Communicatie: het bestuur heeft het verslagjaar intensiever en via verschillende kanalen met de 
leden gecommuniceerd: via de website van Heurns Belang, door middel van bijeenkomsten, 
middels nieuwsbrieven, email en publicaties in huis-aan-huisbladen is over uiteenlopende zaken 
bericht.
Glasvezelnetwerk: ondersteuning bij werving voor aanleg van glasvezel in de kom van De Heurne.
Heurns Veld: na een bijeenkomst met mogelijke sponsors, belanghebbenden en overige mensen 
die een bijdrage zouden kunnen leveren heeft de werkgroep haar eindvoorstel uitgebracht. Het 
bestuur en de Algemene Ledenvergadering hebben het plan voor de herinrichting van het Heurns 
Veld goedgekeurd. Vervolgens is een campagne gestart om externe financiering te realiseren en 
voor het eind van het jaar kwamen de eerste toezeggingen binnen. Het totaal van de aanvragen 
bedroeg ruim € 60.000. Met De Höve werd de mogelijke samenwerking verder uitgewerkt.
Extra ledenvergadering: ten behoeve van statutenwijziging en het aangaan een 
pachtovereenkomst is een extra ledenvergadering gehouden op 17 december. De leden hebben 
voor de beide voorstellen gestemd.
Voetpad naar Landwinkel Smits: coördinatie van de verschillende betrokken partijen, aanvragen en 
verkrijgen van subsidie en start van uitvoering werkzaamheden.

Ook dit jaar heeft het Heurns Belang veel te danken aan vrijwilligers die achter de schermen veel 
werk verrichten voor de Heurnse gemeenschap. Dank daarvoor en we hopen dat het Heurns 
Belang ook in 2020 weer een beroep op jullie kan doen.   
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Agendapunt 8: 

Voorstel verhoging contributie lidmaatschap Heurns Belang 

Het bestuur van Heurns Belang stelt voor de contributie voor het lidmaatschap van Heurns Belang 
met ingang van het kalenderjaar 2021 te verhogen van € 6,00 naar € 10,00 per jaar.

De jaarcontributie van Heurns Belang bedraagt al meerdere jaren € 6,00 per lidmaatschap.
Heurns Belang streeft er naar de contributie zo laag mogelijk te houden om iedereen in staat te 
stellen lid te worden en te blijven. We stellen deze contributieverhoging voor om de stijgende 
kosten te kunnen betalen. De laatste tijd nemen de activiteiten van Heurns Belang namelijk 
behoorlijk toe en daarmee ook de kosten. Bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten van verzekeringen en 
energie.
Daar staat tegenover dat De Heurne binnenkort kan beschikken over meer voorzieningen voor 
jong en oud. Het Heurns Veld speelt daarin een belangrijke rol en we willen bijvoorbeeld straks het 
prachtig verbouwde gebouw en de geschonken zitmaaier voldoende hebben verzekerd. Het 
gebouw wordt in de winter vocht- en vorstvrij verwarmd om beschadiging te voorkomen. 

Met de verhoogde contributie zullen we ongeveer € 1.400 per jaar extra inkomsten hebben. Die 
zijn bedoeld om jaarlijks terugkerende uitgaven te betalen.

Wij hopen dat de leden dit bestuursvoorstel zullen steunen om de jaarlijkse vaste uitgaven te 
dekken.

Van een vereniging kunnen alleen ‘natuurlijke personen’ lid zijn, zoals beschreven volgens artikel 4 
van de statuten. Volgens dit artikel kunnen gezinnen en andere samenstellingen van huishoudens 
zich niet aanmelden onder één lidmaatschap. Met andere woorden iedere inwoner van 18 jaar of 
ouder kan lid worden en heeft daarmee stemrecht in de Algemene ledenvergadering. Indien in een 
gezin meerdere personen vanaf 18 jaar lid willen zijn van Heurns Belang en daarmee Heurns 
Belang willen ondersteunen, dan dient ieder een persoonlijk lidmaatschap af te sluiten.
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Oproep:

Het is fijn voor Heurns Belang om haar leden snel en zonder kosten te kunnen 
bereiken. We kunnen je dan op de hoogte houden en indien gewenst ook om je 
mening vragen. Stuur ons je mailadres, dat maakt contact zo veel makkelijker, 
sneller en goedkoper. Een mailtje naar heurnsbelang@gmail.com volstaat.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de herinrichting van het Heurns Veld. 
Daarbij kunnen we alle ‘handjes en ondersteuning’ gebruiken! Voor nu, maar ook 
straks wanneer alles is aangelegd. De inzet kan bestaan uit klussen, maar 
bijvoorbeeld ook onderhoud, het begeleiden van kinderen bij natuureducatie of 
tuinieren of koffieverzorging voor de vrijwilligers. Dat kan voor één keertje, maar 
ook wat vaker indien je dat wilt. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je er in wilt stoppen en 
wanneer.
Stuur even een mailtje naar heurnsbelang@gmail.com met je telefoonnummer en 
wij komen er bij je op terug!
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