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Hierbij nodigt het Bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging 'Hoog Soeren' U uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.   
 
Agenda 
 
1. Opening vergadering 

 
2. Mededelingen en/of ingekomen stukken 

 
3. In Memoriam  

 
4. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016 (bijlage 1) 

 
5. Jaarverslag 2016 (bijlage 2) 

 
6. Financiën  

- Baten en Lasten 2016, Balans 2016 (bijlage 3a en 3b)  
- Verslag van de 2016 kascommissie, benoeming leden voor de kascommissie 2017 
- Begroting voor 2017, incl. besluit over twee grote kostenposten (bijlage 4a en 4b) 
- Vaststellen contributie voor 2017(ongewijzigd: 10 euro per volwassene)  
 

7. Overige zaken van algemeen belang 
- Buurtveiligheid 
- Dorpsvisie 
- Mededelingen van diverse Soerense verenigingen 
 

8. Wijziging samenstelling Bestuur.   
Statutair aftredend zijn de heren Wim Arentsen en Marco Boersma. Na 8 jaar in functie zijn 
zij niet herkiesbaar. Tevens is mevrouw Iris Mak in december 2016 afgetreden i.v.m. haar 
vertrek uit Hoog Soeren. Het bestuur stelt voor om tijdens de vergadering de volgende 
bestuursleden te benoemen: 
 de Heer Robert Tieskens als secretaris, 
 de Heer Theo Dusseldorp als penningmeester,  
 Mevr. Erica ten Bosch als algemeen lid van het bestuur, 
 de Heer Jaap Westerwoudt als algemeen lid van het bestuur 
  
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk, gesteund door minimaal 15 leden, voor de 
aanvang van de vergadering bij het Bestuur melden. 
 

9. Rondvraag  
 

10. Sluiting vergadering 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 
 
Locatie: Hotel Oranjeoord 
Datum: Woensdag 12 april 2017  
Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30) 
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          Bijlage 1 

 
Concept      
 

Aanwezigen: 35 leden plus 6 bestuursleden 
Gasten:  de heren Gerritsen en Veldhuis en mevr Bouwmeester, allen van Gemeente Apeldoorn 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, de heer Hülsmann, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de 35 aanwezige leden 
van harte welkom. Hij verwelkomt ook de namens de gemeente aanwezige stadsdeelmanager de heer 
Gerritsen, en de heer Veldhuis en mevr. Bouwmeester. De voorzitter noemt vervolgens dorpsgenoten 
die sinds de vorige ALV (1 april 2015) in Soeren zijn komen wonen, de heer en mevr. ten Donkelaar 
en de heer en mevr. van Belzen.  
 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van enkele dorpsgenoten (onze ereleden de heer 
van Son en de heer Posthuma, de heer en mevr. van Koperen, de heer en mevr. Boss, de heer en mevr. 
Nijhuis, mevr. Boersma, mevr. Koning, en toekomstige dorpsgenoten de heer Klasen en mevr. 
Rottier). De voorzitter kondigt aan dat punt 7a van de agenda (munitie opruiming) naar voren gehaald 
wordt (tussen punt 3 en 4).  
  
3. In Memoriam 
De voorzitter memoreert dat sinds de vorige ALV (1 april 2015) er helaas vier dorpsgenoten overleden 
zijn: mevrouw van Mill, de heer ter Haar, mevrouw Huizinga en mevrouw Hondius. De vergadering 
herdenkt hen met een moment stilte. 
 
7.a Status en plannen munitie opruiming 
De secretaris memoreert recente krantenberichten over de W.O.II-munitieresten in de bossen rond 
Hoog Soeren. De buurtvereniging heeft een viertal vragen aan de gemeente gesteld: 
1. Zijn de paden door het bos nu wel of niet veilig ? is dat inclusief de smallere MTB paadjes ?  
2. Wanneer worden de 3 particuliere tuinen onderzocht en schoongemaakt ?  
3. Is er inderdaad geen budget meer voor continuering van het karwei ? hoe gaat het dan verder ? 
4. Hoe kunnen we helder maken waar het veilig is en waar niet.  
Aanwezig zijn de heer Veldhuis en mevrouw Bouwmeester, beiden namens de gemeente Apeldoorn, 
om hier over te vertellen en vragen te beantwoorden. De heer Veldhuis stelt dat de paden inderdaad 
veilig zijn, ook de kleinere zijn allen gecontroleerd (maar niet de wildwissels). Hij vertelt dat de 
opruiming goed vordert en niet heel lang meer gaat duren. Hij legt uit dat er gebieden zijn waar er nog 
gewacht wordt op archeologische goedkeuring voordat er gegraven mag worden. De bewoners van de 
3 particuliere tuinen krijgen binnenkort bericht om afspraken te maken wanneer hun tuinen 
gecontroleerd gaan worden. Ondanks budgettaire tekorten gaan de opruimingswerkzaamheden 
voorlopig gewoon door, deze zouden eind 2017 klaar moeten zijn. Er komt dan een uitgebreide 
rapportage, die het gebied als veilig zal vrij geven. Een dorpsgenoot vraagt hoe het zit met eventuele 
aansprakelijkheid mocht daarna toch nog een ongeluk gebeuren t.g.v. oude munitie.  
Mevr. Bouwmeester legt uit dat deze vraag niet in het algemeen te beantwoorden is.  
De voorzitter bedankt tot slot de ambtenaren voor hun informatie en hun komst. 
 
4.  Notulen van vorige vergadering (1 april 2015) 
De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris.  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 
 
Locatie: Hotel Oranjeoord 
Datum: 16 maart 2016 
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5.  Jaarverslag 2015 
De secretaris licht de verschillende hoofdstukjes van het jaarverslag toe. Het verslag wordt 
goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. 
 
6.  Financiën 
De penningmeester presenteert een overzicht van de lasten en baten over 2015, licht enkele punten toe, 
en toont de resulterende balans per 31/12/2015. De grote lijn is: er waren in 2015 ca. 3000 euro meer 
inkomsten dan uitgaven. Dit komt grotendeels door: verkoop van onze boekjes (1656 euro) bij het 
1200 feest (deze inkomsten waren niet mee begroot) en door late rekeningen voor enkele 2015 
activiteiten (2x pomphul, dauwtrappen, 1250 euro; website 500 euro) - deze kosten schuiven door naar 
2016. De kascommissie van 2015 heeft de boeken en de balans gecontroleerd en in orde bevonden. De 
voorzitter van de commissie, de heer Jonker, vertelt in het kort de bevindingen en complimenteert de 
penningmeester voor de heldere en nauwgezette overzichten. Naar aanleiding hiervan wordt het 
overzicht van baten en lasten 2015 goedgekeurd en wordt de penningmeester, mevr. Mak, décharge 
verleend over het boekjaar 2015. De voorzitter bedankt de kascommissie 2015 voor hun werk. De 
kascommissie 2016 wordt samengesteld: mevr. van Kooten wordt voorzitter, de heer Bolkestein wordt 
lid en de heer Visser biedt zich aan als reserve lid.  
 
De penningmeester bespreekt vervolgens de begroting voor 2016. Het totaal bedrag is weer terug op 
normaal niveau (geen 1200 jaar feest, zoals in 2015); sommige posten zijn hoog i.v.m. late 2015 
rekeningen; er zijn een paar nieuwe items: 750 euro budget voor het inloop café en een reservering van 
3000 euro voor kosten gerelateerd aan een zorg project (zie onder 7c.) en 1000 euro voor een 
spaarplan voor het 100 jaar feest in 2021 (de buurtvereniging bestaat in 2021 100 jaar). 
Nadat de secretaris heeft uitgelegd wat het bestuur voorstelt voor het zorg project (zie onder 7c) 
keuren de aanwezige leden keuren de begroting goed. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op 10 
Euro per volwassen lid en 20 Euro voor meer-personen huishoudens (ongewijzigd).  
 
7. Overige zaken van Algemeen Belang 
 
7a Status en plannen munitie opruiming - reeds besproken zie tussen punt 3 en 4. 
 
7b Vernieuwing website 
De secretaris vertelt dat hij een demonstratie van de nieuwe website had willen geven, maar dat dit 
door allerlei IT-hindernissen in de zaal helaas niet door kan gaan. De website is echter wel zo goed als 
klaar. De secretaris vertelt in het kort de wetenswaardigheden over de nieuwe functionaliteit van de 
website. Zo zal er een openbaar en een besloten gedeelte zijn, alleen toegankelijk na inloggen. Op het 
besloten gedeelte kunnen geregistreerde leden o.a. informatie vinden over verenigingsactiviteiten, zich 
hiervoor opgeven, onderling een prikbord gebruiken (gezocht:.. aangeboden:...). De leden gaan hier 
binnenkort een bericht over krijgen in hun brievenbus. Om leden op de hoogte te houden van nieuwe 
berichten gaat er ook regelmatig een nieuwsbrief verschijnen (per e-mail). Naar verwachting gaat deze 
website op termijn alle papieren communicatie vervangen. Dorpsgenoten die niet over internet 
beschikken blijven hun berichten per papier ontvangen. 
 
7c Zorgproject 
De secretaris memoreert de recente gespreksavond, gehouden met dorpsgenoten op 27 januari 2016 
onder leiding van "Brotherwood" (de heren Waagmeester en Boon), over de veranderingen in 
zorgverlening. Tevens daarbij aanwezig was onze ouderen consulente mevr. Rietveld (van 
welzijnsinstelling STIMENZ). Door omstandigheden kon de gemeente er niet bij zijn. Er wordt 
momenteel gewerkt aan de organisatie van een tweede avond, nu mèt gemeente, met name om 
helderheid te krijgen over welke zorgtaken tussen wal en schip dreigen te vallen, en om te 
onderzoeken of we dergelijke taken wellicht in het dorp zelf moeten/kunnen gaan organiseren. 
Ondertussen zijn er al verschillende activiteiten gaande die hierin passen, zoals het inloopcafé (in 
september 2015 gestart om een potentieel kwetsbare groep binnen het sociale vangnet van ons dorp te 
trekken, inmiddels uitgegroeid tot een algemene wekelijkse koffieochtend waar alle dorpsgenoten 
welkom zijn. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een proefperiode om een tweewekelijks inloop 
spreekuur te organiseren in Soeren, waar medewerkers van STIMENZ en Politie gemakkelijk 
aanspreekbaar zullen zijn. Kortom, al een aantal activiteiten. Waar is nog meer behoefte aan ? Hoe 
sluiten we vraag en aanbod op elkaar aan ? Het bestuur van de buurtvereniging denkt dat er behoefte 
is aan een kleine beleidswerkgroep, die dit verder op wil pakken, niet zozeer om alle problemen op te 
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lossen en zelf zorg voorziening te organiseren, maar meer om behoeftes te inventariseren en de 
richting te bepalen waarin we oplossingen zouden kunnen gaan zoeken. Bijvoorbeeld: Als dorp Hoog 
Soeren zelf, of juist in samenwerking met onze buren (Radio Kootwijk? Ugchelen? Berg en Bos ?). 
De secretaris vraagt geïnteresseerden om zich aan te melden bij het bestuur van de buurtvereniging om 
deel te nemen aan zo'n werkgroepje. Tevens zegt de secretaris dat er mogelijk kosten gemaakt gaan 
worden in dit nog niet omlijnde project (bijv. deskundige hulp) en dat het bestuur daarom een 
reservering verstandig acht. Daarnaast stelt het bestuur ook voor budget voor het inloopcafé 
beschikbaar te stellen om daar zo nu en dan een extraatje uit te bekostigen. 
De heer Gerritsen van de gemeente voegt hier aan toe dat de gemeente graag meewerkt aan de tweede 
gespreksavond, en daarnaast dat hij meer ziet in samenwerking me Radio Kootwijk dan met Berg en 
Bos of Ugchelen. 
 
7d Mededelingen van diverse verenigingen  
• De voorzitter vraagt de heer Peters als commandant van de vrijwillige brandweer verslag te doen van 

de activiteiten van de Vrijwillige Brandweer Hoog Soeren het afgelopen jaar. De heer Peters vertelt 
dat de brandweer in 2015 22 keer moest uitrukken (o.a. voor natuurbrand bos/hei 3x, stormschade 
8x, ongevallen 3x, (vracht-) autobrand 3x en voor brandmeldingen camping/hotel 3x). Voorts 
leverde de brandweer dit jaar een fantastische bijdrage op het 1200 jaar feest met spectaculaire 
blusdemonstraties. Twee brandweerleden namen afscheid, maar er kwamen drie nieuwe leden vanuit 
het dorp bij (de heren Feenstra, Kamstra en Koning) 

• Mevr. Mak vertelt uitgebreid over de zangvereniging Hoog Soeren. Er wordt elke dinsdag gezongen, 
er waren dit jaar weer optredens bij verzorgingshuizen en bij t Gelre ziekenhuis. Het koor was actief 
met tal van liedjes "uyt den oude doosch" bij het 1200 jaar feest. Dit jaar wordt gevierd dat het 
oudste lid al 70! jaar bij het koor zingt. Volgend jaar bestaat het koor 80 jaar.  Mevr. Mak vertelt dat 
het koor dit jaar rond eind oktober "een bazaar" hoopt te organiseren bij de Kapel, deels voor de 
gezelligheid, deels om wat extra inkomsten te genereren. Tot slot: het koor is altijd op zoek naar 
nieuwe leden, vooral heren. 

• De voorzitter noemt tenslotte de tal van andere kleinere clubjes binnen onze gemeenschap (tuinclub, 
bridgeclub, boekenclub, kookclub, etc.), alle belangrijk voor de sociale cohesie binnen het dorp. 

 
8. Wijziging samenstelling bestuur 
Statutair aftredend zijn de heren Hülsmannn en ten Bosch en mevr. Mak.  Mevr. Mak stelt zich is 
beschikbaar voor een tweede termijn. Het bestuur stelt voor om tijdens de vergadering de volgende 
bestuursleden te benoemen: 
 Mevr. Lies de Jong-van Veen als voorzitter 
 Mevr. Iris Mak als penningmeester 
 Mevr. Joke Kamstra-Voskamp als algemeen bestuurslid  
Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering keurt de voorgestelde benoemingen goed.  
De secretaris bedankt de heren Hülsmann en ten Bosch voor hun jarenlange inzet voor de 
buurtvereniging. De heer Hülsmann op zijn beurt bedankt zijn bestuursgenoten. 
 
11.  Rondvraag 
• De heer Jonker vraagt hoe het staat met de jaarlijkse training van de AED-vrijwilligers. De 

secretaris antwoordt dat deze weliswaar laat is, maar toch wel binnenkort weer georganiseerd gaat 
worden, maar dat hij eerst graag nieuwe vrijwilligers oproept om zich aan te melden, omdat er 
inmiddels nog maar weinig gekwalificeerde vrijwilligers zijn aangemeld. Een lijst gaat de zaal 
rond waar men zich kan opgeven als geïnteresseerde. Een vijftal dorpsgenoten meldt zich aan. De 
leden van de vrijwillige brandweer zijn allen gekwalificeerd, maar zijn (nog) niet aangemeld bij 
"Hartveilig wonen. De secretaris zegt dit te zullen bespreken met de brandweer, en tevens vaart te 
zetten achter de AED-training.  

• Mevr. Brandsma vraagt aandacht voor het onderhoud van de onverharde weggetjes. Ze zijn recent 
geschaafd, maar liggen nu vol met brokken puin. Zij vraagt zich af of dat misschien met opzet 
gestort is. Het bestuur antwoordt dat er niets gestort is, dat het puin uit de weggetjes is los 
geschaafd. De heer Huizinga meent dat de berijdbaarheid van de weggetjes hier en daar door het 
schaven juist verminderd is. Hij pleit ervoor om vooral voor goede afwatering te zorgen en 
waarschuwt dat het schaven randen opwerpt die afwatering verhinderen. Het bestuur geeft aan 
i.h.a. tevreden te zijn over wat de gemeente doet en hoe zij reageren op verzoeken. De heer 
Gerritsen van de gemeente zegt toe de wegenonderhoudsploeg te vragen om alsnog voor goede 
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afwatering te zorgen. Er wordt nog even gesproken over mogelijk gebruik van ander materiaal, 
maar eventuele alternatieven zijn vooralsnog te duur of onwenselijk (asfaltering) 

• De heer Jonker vermoedt dat er nog een flink aantal "Hoog Soeren 1200"glazen ergens in dozen 
liggen te niksen, en Mevr. Posthuma confirmeert dit. Hij roept het bestuur op om deze snel aan de 
man te brengen, omdat het anders zonde is. Het bestuur dankt de heer Jonker voor zijn goede 
suggestie en zal actie ondernemen. 

• Het bestuur vertelt dat er mogelijk eind september in Hoog Soeren (op het terrein van Pier Eringa) 
een "wildfair “georganiseerd gaat worden door Soroptimisten club Apeldoorn. In vorige jaren 
vond dit plaats op het landgoed de Kopermolen. De heer Eringa heeft gevraagd hoe het dorp hier 
tegenover staat. Het bestuur heeft in response een aantal randvoorwaarden genoemd waar binnen 
dit acceptabel zou moeten zijn (maximum aantal bezoekers 500 en goed georganiseerde 
parkeervoorziening voor de bezoekende auto's, uitsluitend op aanliggende landjes). 

• Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.   
 
12.  Sluiting 
De voorzitter mevr. de Jong sluit de vergadering omstreeks 22:00 uur onder dankzegging aan alle 
aanwezigen. 
 
 
++++++++21.03.2016, Marco Boersma, Secretaris 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          
 
   
 
 
           Bijlage 2 

 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Buurt- en Belangen Vereniging bestaat sinds de wijzigingen tijdens de ALV 
van 16 maart 2016 uit: Lies de Jong (voorzitter), Marco Boersma (secretaris), Iris Mak 
(penningmeester), Jenny van der Poel (evenementen), Wim Arentsen, en Joke Kamstra (beiden 
algemeen lid van het bestuur). Het bestuur vergaderde in 2016 tien keer en organiseerde één 
Algemene Leden Vergadering. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de 
volgende onderwerpen: 
 
Buurt activiteiten in 2016 
Het bestuur organiseerde weer tal van activiteiten die, naast het bieden van plezier en gezelligheid, 
de sociale cohesie in het dorp bevorderen. In chronologische volgorde: 
• De nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2016 in Hotel Hoog Soeren (ca 50 deelnemers).  
• De stamppotten maaltijd op 12 februari in het Nieuwe Jachthuis (bijna 100 deelnemers).  
• Op 28 maart zochten zo’n 25 (klein-) kinderen paaseieren. 
• Op Koningsdag en Bevrijdingsdag wapperden de vlaggen weer fier langs de wegen in Soeren.  
• De dauwtraptocht op 5 mei (ca. 50 deelnemers). Hierna werd op feestelijke wijze de nieuwe 

bank op het veldje bij de Kapel in beZit genomen (de bank is een cadeau van de gemeente ter 
gelegenheid van ons 1200 jaar feest in 2015) 

Jaarverslag Bestuurswerkzaamheden 
Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 
 
Jaarverslag 2016 
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• Het jaarlijkse Oranjefeest (27/8), op het veldje naast het Zusterhuis. Zeer gezellig gebeuren, 
met o.a. een nieuw spel (Soeren's boccia), uitstekende BBQ, ca 80 deelnemers.  

• St. Maarten lampionnen optocht op 11 november (bijna 20 deelnemertjes ging van deur tot 
deur; twee weken eerder hadden ze al lampionnen in elkaar geknutseld) 

• Sinterklaas (2 december), een tiental kinderen kon zich weer verheugen op de komst van de 
Sint en zijn helpers. 

• Een nieuwe activiteit: gezamelijk kerststukjes maken, een geanimeerde middag/avond. 
• De kerstviering op 24 december in de Kapel van Hoog Soeren (ca. 100 bezoekers). Er werd 

zoals gewoonlijk mooi gesproken en gezongen. Er werd gecollecteerd voor een goed doel: er 
is 277.60 Euro gedoneerd aan  "Make-a-wish" 

• Het oliebollenuurtje op 31 december werd bezocht door ca. 50 mensen. Het was erg koud, 
ondanks de vuurkorven, maar de glühwein en oliebollen waren heerlijk.  

• Last but not least, de maandelijkse en altijd zeer goed bezochte buurvrouwen- en 
buurmannenborrels, en het wekelijkse inloop-café, allemaal in op nummer 15 - Hotel Hoog 
Soeren. 

 
Buurt communicatie en vernieuwing van de website 
Naast annonces voor bovengenoemde evenementen werden er ook vier mooie 'Pomphulletjes' 
gemaakt en rondgebracht. Het bestuur rapporteerde erin over hun verschillende activiteiten en 
over contacten met de gemeente, in de rubriek "van de bestuurstafel". 
De Hoog Soeren website is geheel vernieuwd, met de bedoeling om meer, en meer frequente 
communicatie via de website te gaan laten verlopen. Er valt hier nog veel te leren, zo blijkt het. 
Het gebruik groeit nog maar langzaam. 

 
Buurtveiligheid 
Begin 2016 is een "buurt-alert" whats-app groep gestart, waarmee bewoners elkaar op de hoogte 
kunnen stellen van verdachte situaties en dat 1-1-2 inmiddels gewaarschuwd is. Het gebruik van 
de groep gaat redelijk goed, er zijn inmiddels zo'n 70 buurtgenoten bij aangesloten, maar het kan 
helaas nog niet voorkomen dat er afgelopen jaar veel auto-inbraken gepleegd zijn in ons dorp bij 
de parkeerplaatsen van onze horeca. 
 
AED vrijwilligers training - hartveilig wonen.  
Het was in 2016 een beetje in het slop geraakt, maar in januari 2017 is er weer een jaarlijkse 
opfriscursus georganiseerd voor de vrijwilligers die bij re-animatie gevallen gewaarschuwd 
kunnen worden om alvast levensreddend op te treden in afwachting van de komst van 
professionele hulpdiensten. Onze buurt heeft nu weer meer dan tien gecertificeerde hulpverleners.   
 
Gemeentezaken 
Het bestuur heeft verschillende vergaderingen van het door de gemeente georganiseerde 
‘dorpenplatform’ bijgewoond om zo op de hoogte te blijven wat er zoal in de andere dorpen speelt 
en om algemene aandachtspunten ter tafel te brengen. Naast vele directe contacten via e-mail en 
telefoon was er ook weer een jaarlijks overleg, deze keer in de zeer gewaardeerde aanwezigheid 
van de wethouder Nathan Stukker. 
- Verandering in de Zorg 
In Januari 2016 organiseerde het bestuur een gespreksavond met de buurtgenoten (incl. Radio 
Kootwijk) om na te denken over wat de veranderingen in de zorg voor ons betekenen en hoe we 
ons kunnen voorbereiden op meer zelfredzaamheid (de avond werd geleid door het Apeldoorns 
burgerinitiatief 'Brotherwood'). Een tweede vervolgavond vond plaats op 25 mei. Eén van de 
actiepunten die eruit volgde is een tweewekelijks vrij inloop spreekuur van het sociale wijkteam in 
Hoog Soeren, dat in Juni 2016 gestart is. Er is niet heel veel klandizie, maar toch heeft het al 
geholpen een aantal mooie dingen tot stand te brengen voor enkele dorpsgenoten. Daarnaast is het 
wekelijkse inloop-café een succes qua belangstelling, en daar worden regelmatig ook dit soort 
zaken besproken, worden er ervaringen gedeeld. De buurtvereniging heeft dit initiatief dan ook 
financieel gesponsord gedurende 2016. Er was voorzien dat er nog andere zorg-projecten opgestart 
zouden worden in 2016 (daar was dan ook geld voor gereserveerd), maar daar bleek uiteindelijk 
(vooralsnog) geen behoefte aan. De contactgegevens van ons sociale wijkteam zijn in het Zomer 
2016 Pomphulletje gepubliceerd. 
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- Verkeersoverlast en verkeersvisie 
Gedurende 2016 heeft Hoog Soeren niet veel verkeersoverlast ervaren, slechts een klein aantal 
keer bleek de JC Wilslaan afgezet. De Wildfair die in September voor het eerst in Hoog Soeren 
gehouden werd bleek uitstekend georganiseerd door de Soroptimisten, en leidde gelukkig niet tot 
de gevreesde verkeerschaos.  Het bestuur gaf daarnaast commentaar op de verkeersvisie 2016-
2030 van de gemeente Apeldoorn, speciale aandacht vragend voor de significant andere situatie 
voor bewoners van Soeren en Assel t.o.v. mensen die in de stad Apeldoorn wonen.   
- Munitie opruiming en het herten hek rond Hoog Soeren 
Op de ALV kwam de gemeente op verzoek van het bestuur opheldering geven over de status van 
de munitieopruiming. Vervolgens is de firma Leemans weer aan de slag gegaan langs Kampsteeg, 
in het Schoolbos en ook langs de paar privé tuinen die mogelijk een risico vormen. Het bestuur 
heeft bij Gemeente en Domeinen tevens aangedrongen om nu eindelijk het hoge hertenhek eens af 
te maken. Daar is gedurende 2016 vervolgens een goede zet aan gegeven, maar helaas is er nog 
steeds en stuk raster laag, en de edelherten dwalen dan ook nog steeds door het dorp op weg naar 
de golfbaan. 
 
Kroondomeinen 
In Juni 2016 heeft het bestuur van de buurtvereniging een convenant mede ondertekend dat betere 
samenwerking en opener communicatie beoogt tussen Domeinen, gemeente Apeldoorn, provincie, 
Gelders Landschap, Gelders Waterschap en omliggende dorpen. Eén van de eerste projecten die 
Domeinen graag wil uitvoeren is een uitgebreidere exploitatie van het Aardhuis. Hierbij gaan ook 
fietspaden aangelegd (of verbeterd) worden tussen Uddelermeer, Aardhuis, Hoog Soeren en de 
Leeste. Het bestuur houdt de ontwikkelingen in de gaten opdat dorpsgenoten niet verrast worden 
met eventueel onwenselijke gevolgen.   
 
Tot slot 
Ook in 2015 kon het Bestuur zich weer gelukkig prijzen met de hulp en inzet van vele 
buurtbewoners: hulp bij het organiseren van evenementen, de redactie van het Pomphulletje, de 
steun van onze Soerense vrijwillige brandweer, leden in de kascommissie, het websupport team, 
etc., etc.  
 

++++++++  MB, 26.02.2017 
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           Bijlage 3a 

LASTEN& BATEN 2016 BUURT- EN BELANGENVERENIGING HOOG SOEREN
concept ter goedkeuring voor de Algemene ledenvergadering op 12 April 2017
Overzicht Lasten en Baten
Lasten (Euro) Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2016 Opmerkingen
Geen Personeelslasten, Bestuursvergoeding of Huisvesting kosten
Geen Rente en geen Afschrijvingen
Overige Lasten:
Overige lasten - Communicatie (details hieronder) 1924.99 2196.42 3150
Overige lasten - Administratie en vergaderingen 909.37 1047.77 1450
Overige lasten - Evenementen (details hieronder) 19967.43 4641.80 4525 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Overige lasten - Historisch boekje (vh Historische Plattegrond) 1646.26 project voltooid in 2015
Overige lasten - Project zorg 0.00 3000 project gecancelled
Overige (details hieronder) 449.01 1575.83 2000
Totaal lasten 24897.06 9461.82 14125

Baten (Euro) Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2016
Subsidie gemeente Apeldoorn 4990.00 4967.00 4967
Contributie leden 1752.50 1852.50 1800
Rente (ontvangen rente op tegoeden) 95.38 41.96 100
Ontrekking aan Bestemmings Reserves 2500.00 3000 project gecancelled
Ontrekking aan Algemene Reserve 2358 Zie opmerking 1
Overige baten  (details hieronder) 20015.34 1967.55 1900 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Totaal baten 29353.22 8829.01 14125

Resultaat (baten-lasten) 4456.16 -632.81 0 Zie opmerking 1

Toelichting op de lasten:
Communicatie - details Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2016 Opmerkingen
Kosten dorpsblad "het Pomphulletje" (4 xper jaar) 718.53 1251.38 1400
Late rekeningen voor 2015 communicatie kosten 750.00 -53.66 750 Zie opmerking 2
Website 456.46 998.70 1000 website vernieuwd in 2016

1924.99 2196.42 3150
Evenementen - details
Late rekeningen voor 2015 evenementen kosten 500.00 297.30 500 Zie opmerking 2
Nieuwjaarsreceptie 84.80 107.50 200
Stamppottenmaaltijd 430.00 467.50 500
Paas Eieren zoeken 15.00 105.10 100
Dauwtrap 0.00 695.00 500
Oranjefeest 0.00 1893.41 1800
Hoog Soeren 1200 - Hapjes & drankjes 18158.29 eenmalig in 2015
Lampionnenoptocht - St Maarten 37.52 79.79 75
Sinterklaas 220.80 292.85 300
Kerststukjes maken 127.13 0 nieuwe activiteit in 2016
Kerstviering 438.93 471.46 450 incl 100 betaald in 2017
Oliebollenuur 82.09 104.76 100

19967.43 4641.80 4525
Overige overige kosten - details
AED onderhoud en (herhalings) cursus 137.50 250 naar 2017 geslipt
Inloopcafé 848.18 750
Jubilea en attenties 311.51 527.65 500
Goed doel opbrengst collecte bij kerstviering 200.00 200 Zie opmerking 3
onvoorzien 0.00 0.00 300

449.01 1575.83 2000

Toelichting op de baten
Overige baten - details Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2016
eigen bijdragen evenementen 574.61 1867.55 1800
eigen bijdragen evenementen - HS1200 17719.00 eenmalig in 2015
verkoop van historisch dorpsboekje 1656.00 100.00 100 in 2015 eenmalig hoog
overige baten 65.73 0.00 0

20015.34 1967.55 1900

Opmerkingen
Opm 1. Het resultaat over 2016 toont een tekort van 632.81, dit komt ten laste van de Algemene Reserve.
Opm. 2 Deze bedragen (750 en 500 euro) hadden niet voor 2016 begroot moeten worden als extra uitgaven, 
want (bij correctie in juni 2015) alsnog geboekt op 2015 (en in balans als overlopende passiva)
Opm 3. kerstcollecte: actueel 2016 á 200 euro is van de 2015 collecte. Voor 2016 werd wederom zo'n 200 verwacht, maar dit is buiten de BBV accounts om 
rechtsreeks gestort op rekening van goed doel (actueel 277.60). Voor 2017 wordt de ze post dan ook niet meer begroot.
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Bijlage 3b 
        

 
 
 

Bijlage 4a 
 
Extra toelichting begroting 2017 
De begroting telt twee voorgestelde grote kosten posten: 
 
1. De aanschaf van een party tent 
Veel van onze buurtactiviteiten vinden plaats in de buitenlucht, denk aan de jaarlijkse buurt BBQ, het 
oliebollenuurtje, etc. Wij maken daarbij al jaren dankbaar gebruik van de generositeit van 
buurtgenoten en onze brandweer om dan hun partytenten te lenen, zodat eventuele regen niet een te 
grote spelbreker gaat zijn. Het bestuur stelt voor om als buurtvereniging ook zelf in zo'n partytent te 
investeren. Deze zijn niet goedkoop (ca. 3000 euro), maar dan is het er wel één die tegen een stootje 
kan, die gemakkelijk 10-20 jaar meegaat, die eenvoudig op te zetten en op te ruimen is. Mocht u alvast 
even willen googelen, kijk op http://last.mastertent.com en zoek dan naar een vouwtent van 8x4 meter. 
Dit voorstel zal op de vergadering ter stemming gebracht worden.  
 
2. Het plaatsen van informatie bordjes bij bijzondere plekken in Hoog Soeren 
Het bestuur stelt voor om te overwegen om in de komende twee jaar bij bijzondere plekken in Soeren 
mooie en duurzame (historische) informatie bordjes te gaan plaatsen, passend bij ons Rijksbeschermd 
Dorpsgezicht. Dit zal aansluiten bij het in 2015 uitgegeven boekje "Door Hoog Soeren, toen en nu, een 
historische wandeling door Hoog Soeren".  Bezoekers aan ons mooie dorp zullen dergelijke 
informatievoorziening vast waarderen. Of maakt het Soeren misschien teveel tot een museum ? We 
zijn benieuwd wat u van dit idee vindt. Het zal op de vergadering ter stemming gebracht worden. 

BALANS BUURT en BELANGEN VERENIGING HOOG SOEREN over 2016
concept ter goedkeuring voor de Algemene ledenvergadering op 12 april 2017

ACTIVA PASSIVA
31-12-15 31-12-16 31-12-15 31-12-16

Materiele vaste activa -                -                  Eigen Vermogen
-                -                  Algemene Reserve 4,378.94   1,746.13   
-                -                  Bestemmingreserve 1 3,000.00   -           

totaal -                -                  Bestemmingreserve 2 -           3,000.00   
Bestemmingreserve 3 -           3,000.00   
Bestemmingreserve 4 1,000.00   -           

Vlottende activa totaal 8,378.94   7,746.13   
Nog te onvangen bedragen -                -                  Voorzieningen
Vooruit betaalde bedragen -                -                  -           -           

totaal -                -                  -           -           
totaal -           -           

Liquide middelen
kas 534.61           194.50             Overlopend passiva
bank 2,856.55        1,371.89           Nog te betalen bedragen 1,250.00   100.00      
robeco 6,237.78        6,279.74           Vooruit ontvangen -           -           

totaal 9,628.94        7,846.13           totaal 1,250.00   100.00      

TOTAAL 9,628.94        7,846.13           9,628.94   7,846.13   

verschil (1,782.81)         verschil (1,782.81)  
Toelichting
Bestemmingreserve 1 bestemmingreserve voor kosten gerelateerd aan Zorgprojecten; voorstel: project gaat niet door, cancel deze reserve
Bestemmingreserve 2 voorstel om grote en degelijke party tent aan te schaffen, eenmalig in 2017
Bestemmingreserve 3 voorstel om duurzame informatie bordjes te plaatsen langs historische wandeling; loopt over twee jaar 2017 en 2018
Bestemmingreserve 4 spaarplan voor de viering van 100 jaar BBV in 2021; reservering gecancelled want zo niet toegestaan binnen de regels
Nog te betalen bedragen 100 euro rekening koor voor 2016 kerstviering, ontvangen en betaald in januari 2017, al geboekt op 2016 lasten
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           Bijlage 4b 
 
 

 
 
 
 
++++ MB 17.03.2017 

Begroting 2017 BUURT- EN BELANGENVERENIGING HOOG SOEREN
Concept begroting voor 2017 ter goedkeuring van de ALV 12 april 2017, aangepast tov 2017 begroting (10/2016) voor gemeente
Actueelg 2015 is zoals goedgekeurd door de ALV van 16 maart 2016, plus aanpassingen van 20 juni 2016 nav opmerkingen van de gemeente Apeldoorn.
De begroting voor 2016 is zoals goedgekeurd door de ALV van 16 maart 2016
Overzicht Lasten en Baten
Lasten (Euro) Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2017 Opmerkingen 
Geen Personeelslasten, Bestuursvergoeding of Huisvesting kosten t.a.v. begroting 2017
Geen Rente en geen Afschrijvingen
Overige Lasten:
Overige lasten - Communicatie (details hieronder) 1924.99 2196.42 2150
Overige lasten - Administratie en vergaderingen 909.37 1047.77 1450
Overige lasten - Evenementen (details hieronder) 19967.43 4641.80 4175
Overige lasten - Historisch boekje (vh Historische Plattegrond) 1646.26 0 project voltooid in 2015
Overige lasten - Project zorg 0.00 0 project gecancelled in 2016
Overige lasten - Aanschaf grote tent 3000 nieuw project 2017
Overige lasten - Project bordjes bij historische wandeling 1500 nieuw project2017- 2018
Overige (details hieronder) 449.01 1575.83 1800
Totaal lasten 24897.06 9461.82 14075

Baten (Euro) Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2017
Subsidie gemeente Apeldoorn 4990.00 4967.00 4999
Contributie leden 1752.50 1852.50 1800
Rente (ontvangen rente op tegoeden) 95.38 41.96 50
Ontrekking aan Bestemmings Reserves 2500.00 4500 bestemming 2 + 1/2 bestemming 3)
Ontrekking aan Algemene Reserve 826
Overige baten  (details hieronder) 20015.34 1967.55 1900
Totaal baten 29353.22 8829.01 14075

Resultaat (baten-lasten) 4456.16 -632.81 0

Toelichting op de lasten:
Communicatie - details Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2017 Opmerkingen 
Kosten dorpsblad "het Pomphulletje" (4 xper jaar) 718.53 1251.38 1400
Late rekeningen voor 2015 communicatie kosten 750.00 -53.66
Website 456.46 998.70 750 extra professionele hulp

1924.99 2196.42 2150
Evenementen - details
Late rekeningen voor 2015 evenementen kosten 500.00 297.30
Nieuwjaarsreceptie 84.80 107.50 200
Stamppottenmaaltijd 430.00 467.50 500
Paas Eieren zoeken 15.00 105.10 100
Dauwtrap 0.00 695.00 500
Oranjefeest 0.00 1893.41 1800
Hoog Soeren 1200 18158.29
Lampionnenoptocht - St Maarten 37.52 79.79 75
Sinterklaas 220.80 292.85 300
Kerststukjes maken 127.13 150 nieuwe activiteit in 2016
Kerstviering 438.93 471.46 450
Oliebollenuur 82.09 104.76 100

19967.43 4641.80 4175
Overige overige kosten - details
AED onderhoud en (herhalings) cursus 137.50 250
Inloopcafé 848.18 750
Jubilea en attenties 311.51 527.65 500
Goed doel opbrengst collecte-2015 200.00 0 gaat buiten de BBV boeken om
onvoorzien 0.00 0.00 300

449.01 1575.83 1800

Toelichting op de baten
Overige baten - details Actueel-2015 Actueel 2016 Begroting 2017
eigen bijdragen evenementen 574.61 1867.55 1800
eigen bijdragen evenementen - HS1200 17719.00
verkoop van historisch dorpsboekje 1656.00 100.00 100
overige baten 65.73 0.00 0

20015.34 1967.55 1900

Opmerkingen


