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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 1 april 2015 (bijlage 1) 

 
5. Jaarverslag 2015 (bijlage 2) 

 
6. Financiën  

- Baten en Lasten 2015, Balans 2015 (bijlage 3a en 3b)  
- Verslag van de 2015 kascommissie, benoeming leden voor de kascommissie 2016 
- Begroting voor 2016 (bijlage 4), 
- Vaststellen contributie voor 2016 (ongewijzigd: 10 euro per volwassene)  
 

7. Overige zaken van algemeen belang 
- Status & Plannen Munitieopruiming 
- Nieuwe Website Buurtvereniging 
- Zorg project 
- Mededelingen van diverse Soerense verenigingen 
 

8. Wijziging samenstelling Bestuur.   
Statutair aftredend zijn de heren Diederik Hülsmannn en Jan ten Bosch en mevr Iris 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  
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 16 maart 2016  
Zaal open:  19:30 uur 
Aanvang: 20:00 uur 
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          Bijlage 1 

 
Concept      
 

1. Opening 
De voorzitter, de heer Hülsmann, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de circa 50 aanwezige 
leden van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden Sal van Son en Hessel Posthuma en de namens 
de gemeente aanwezige stadsdeelmanager Steven Gerritsen. Vervolgens verwelkomt hij 'nieuwe' 
dorpsgenoten: Lenie Blanken en Peter Klein (nr 112), Inge en Herman Schaap (nr 92), Sjoerd Tomas 
en Annemieke Scholten (nr 16), Jorien Nijhuis (83), allen aanwezig, alsmede Sanne Geutjes en 
Matthijs Feenstra (nr 27c), familie Visser (nr 43), Henk vd Zwan en Inger Schuitemaker (nr 107), 
Valérie Boor (nr 108b). Mooi dat er weer zoveel nieuwe bewoners in Hoog Soeren zijn. 
 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van enkele dorpsgenoten (de heer en mevr. Simon 
Thomas, van Es en de Jong, mevr. Aris, mevr. Boor en mevr. van Kooten). Er zijn geen verdere 
mededelingen 
 
3. In Memoriam 
Terugblikkend op het afgelopen jaar memoreert de voorzitter het overlijden van ons erelid de heer 
Zweverink, en van mevrouw Koning en mevrouw Top en, zeer recent, van de heer Harleman. De 
vergadering herdenkt hen met een moment stilte. 
 
4.  Notulen van vorige vergadering (02 April 2014) 
De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. N.a.v. de notulen vertelt de 
secretaris over de status van  
• het wildhek rond Soeren (nog niet overal opgehoogd, in afwachting van archeologisch werk),  
• de telefoonlijst en de vermelding van 'handige jongens en meisjes' die bereid zijn om mini klusjes 

te doen (nog niet uitgevoerd, want dat gaat op de nieuwe website komen),  
• het aanbieden van onze 'heidegehucht' boekjes bij een boekhandel (nog niet gedaan), en  
• de gewenste verbetering van mobiel telefoon bereik (we krijgen geen response op onze verzoeken 

aan providers). 
 
5.  Jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. N.a.v. het verslag vertelt de 
secretaris over de situatie rond Radio Kootwijk en de vrees voor overlast van de te verwachten vele 
bezoekers die op activiteiten afkomen die onder de paraplu van Staats Bos Beheer georganiseerd 
worden (en gaan worden). 
 
6.  Financiën 
De penningmeester presenteert een overzicht van de lasten en baten over 2014, licht enkele punten toe, 
en toont de resulterende balans per 31/12/2014. De kascommissie van 2014 heeft de boeken en de 
balans gecontroleerd en in orde bevonden. De voorzitter van de commissie, de heer Pinkse, vertelt in 
het kort de bevindingen. Naar aanleiding hiervan wordt het overzicht van baten en lasten 2014 
goedgekeurd en wordt de penningmeester, mevr. Mak, décharge verleend over het boekjaar 2014. De 
voorzitter bedankt de kascommissie 2014 voor hun werk. De kascommissie 2015 wordt samengesteld: 
de heer Jonker wordt voorzitter, mevr. van Kooten wordt lid en de heer Bolkestein biedt zich aan als 
reserve lid.  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 
 
Locatie: Hotel Oranjeoord 
Datum: 1 april 2015 
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7. Begroting 2015 en contributie 
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2015. Significant is het 1200 jaar Hoog Soeren feest 
dat de begroting dit jaar nagenoeg verdubbeld. Voor de helderheid zijn verschillende posten voor dit 
feest uitgesplitst. De heer Posthuma vertelt dat het historische over Hoog Soeren boekje 
(bestemmingreserve) bij het feest eind Augustus klaar zal zijn. 
De aanwezige leden keuren de begroting goed. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op 10 Euro 
per enkel volwassen lid en 20 Euro voor meer-personen huishoudens (ongewijzigd).  
 
8. Hoog Soeren 1200 jaar 
De heer Posthuma vertelt namens het comité 'Hoog Soeren 1200' bloemrijk over de voorbereidingen 
voor het feest. Het programma is tevens uitgebreid toegelicht in het Lente Pomphulletje. Het is de 
bedoeling dat het feest een herkenbare dorpsgebeurtenis moet worden zowel voor huidige als voor 
vele oud-bewoners.  
Hij roept aanwezigen op om beschikbare adressen van oud-bewoners aan het comité door te geven. 
ook vraagt hij om oude foto's en/of verhalen e.d. Informatie over, en opgeven voor het feest zal via een 
speciaal daartoe ingerichte website plaatsvinden (hoogsoeren1200.nl). Er gaan formulieren rond in de 
zaal waarop bewoners zich als vrijwilliger kunnen aanmelden. De aanwezigen tonen zich zeer 
enthousiast. De voorzitter dankt het comité voor zijn initiatieven en inspanningen. 
 
9. Zaken van Algemeen belang  
-Vernieuwing website 
De voorzitter licht toe: onze website bestaat al meer dan 10 jaar. De gebruikte software is inmiddels 
verouderd en wordt niet langer ondersteund door de fabrikant. De functionaliteit van de huidige site is 
ontoereikend, waardoor de website ook maar nauwelijks bezocht wordt. Vorig jaar is een aanzet 
gemaakt voor een algehele vernieuwing. Een oproep in het Pomphulletje tot meedenken kreeg slechts 
één reactie vanuit het dorp. Het bestuur heeft inmiddels enkele opties onderzocht; een veelbelovende 
optie lijkt het zogenaamde digitale dorpsplein van "mijnbuurtje.nl". Er zijn echter nog 
onduidelijkheden over o.a. de mate van flexibiliteit qua deelname en bijbehorende kosten. In Mei 
hopen we een beslissing te kunnen nemen.  
-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 2014 24 keer moest uitrukken (voor natuurbrand bos/hei, storm schade, 
schoorsteenbrand, autobrand en voor brandmelding Oranjeoord). Voorts levert de brandweer elk 
jaar een fantastische bijdrage tot het plezier bij het Oranjefeest in Hoog Soeren. De brandweer gaf 
demonstraties met hun wagen in regio Noord Holland (Schoorl) en Limburg Noord. Tot slot waren 
er afgelopen jaar een aantal jubilarissen bij de brandweer: Richard Visser en Rene van Lier 
(beiden uit Radio Kootwijk, elk 12.5 jaar), Jaap Westerwoudt (20 jaar) Gerard Zweverink en Jan 
ten Bosch (25 jaar bij het korps)! 

• De heer Huizinga vertelt over de zangvereniging Hoog Soeren (bestaat al 78 jaar). Er wordt elke 
dinsdag gezongen, er waren dit jaar weer optredens bij verzorgingshuizen en bij t Gelre 
ziekenhuis. Er was een geanimeerde dag op de fiets naar Teuge, waarbij o.a. gevierd werd dat 
mevr. Arentsen al weer 25 jaar bij het koor zingt. Ook bij het Hoog Soeren 1200 feest gaat het 
koor actief zijn met tal van liedjes "uyt den oude doosch". 

• 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. 

 
11.  Rondvraag 
• De heer Huizinga vraagt of de straatverlichting in Soeren sinds kort met opzet op halve kracht 

werkt (sfeerverlichting?). Het bestuur weet er niet van. Ook de heer Gerritsen van de gemeente 
Apeldoorn denkt niet dat er een bewuste trend is ingezet. Het bestuur adviseert om in zulke 
gevallen de buitenlijn te contacten (dat gaat tegenwoordig via de gemeente website; alternatief is 
14055 te bellen - maar die is wel erg vaak in gesprek....). 

• De heer Dusseldorp maakt zich zorgen over de kruising van de Soerenseweg met het fietspad 
boven aan de heuvel (vanaf Soeren zo'n 200 m voor de JC Wilslaan). Er staan weliswaar 
haaientanden op het fietspad geschilderd, maar die liggen vaak verstopt onder blad. Zou de 



 4 

gemeente er niet ook nog voorrangsbordjes moeten plaatsen ? Het bestuur gaat de gemeente 
vragen.  

• De heer Dusseldorp vraagt voorts over het beukenhaagje dat er wel of niet geplaatst zou gaan 
worden tegenover het Pannenkoekenhuis. Het bestuur antwoordt dat de gemeente het nog steeds 
van plan is, maar dat dan op een plant-technisch goed moment wil doen. 

• De heer Jonker meent dat er behoefte is aan een nieuwe telefoonlijst; dat de informatie op zo'n 
nieuwe website aan deze behoefte niet zal voldoen. De aanwezige leden vallen hem bij. De 
secretaris zegt toe dan voor de zomer een nieuwe lijst te publiceren. 

• De heer Jonker vraagt voorts of er een buurmannen borrel zal zijn op 6 april of niet, want 2e 
paasdag. De voorzitter dankt de heer Jonker voor zijn oplettendheid. Ter plekke wordt besloten de 
April ronde van de buurmannen borrel over te slaan.  

• De heer Jonker vraagt tot slot of het comité 1200 de status van genodigden en aanmeldingen 
toegankelijk kan maken, opdat buurtbewoners mee kunnen denken over wie nog meer uit te 
nodigen. Het comité gaat daar mee aan de slag, maar moet ook aan de privacy van betrokkenen 
denken.  

• Mevr. van Zuylen vraagt nog eens aandacht voor onderhoud van de onverharde wegen. Het 
bestuur geeft aan i.h.a. zeer tevreden te zijn over wat de gemeente doet en hoe zij reageren op 
verzoeken. Het bestuur adviseert om wanneer er extra onderhoud nodig lijkt, of waar de gemeente 
misschien een gedeelte vergeten lijkt, de buitenlijn te contacten (dat gaat tegenwoordig via de 
gemeente website); alternatief is 14055 te bellen).  

• De heer Bolkenstein vraagt opheldering of er weggetjes zijn die de gemeente niet doet, misschien 
omdat ze particulier eigendom zijn ? Het bestuur antwoordt dat de gemeente in principe alle 
weggetjes probeert te onderhouden (bijna alle weggetjes zijn overigens officieel particulier 
terrein). Het bestuur acht het goed mogelijk dat sommige gedeeltes structureel worden 
overgeslagen, omdat ze teveel overgroeid zouden zijn. Daar is met behulp van de gemeente best 
verandering in te brengen, maar dat vergt wederom specifiek contact met 'de buitenlijn'.  

• Tot slot zegt de heer Posthuma dat het hem duidelijk is dat de dorpsgenoten eigen initiatief in deze 
moeten nemen. Hij dankt het bestuur voor een effectieve vergadering.   

 
12.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:30 uur onder dankzegging aan alle aanwezigen, en 
ook met dank aan Hotel Oranjeoord voor hun gastvrijheid. 
 
 
++++++++06.04.2015, Marco Boersma, Secretaris 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           Bijlage 3b 
             (op deze onlogische plek om papier te besparen) 
 

BALANS BUURT en BELANGEN VERENIGING HOOG SOEREN over 2015
CONCEPT, ter goedkeuring van de Algemene ledenvergadering op 16 maart 2016

ACTIVA PASSIVA
31-12-14 31-12-15 31-12-14 31-12-15

Materiele vaste activa -                -                  Eigen Vermogen
-                -                  Algemene Reserve 3,922.78   4,378.94   
-                -                  Bestemmingreserve 1 -           3,000.00   

totaal -           -           Bestemmingreserve 2 1,500.00   -           
Bestemmingreserve 3 1,000.00   -           
Bestemmingreserve 4 -           1,000.00   

Vlottende activa totaal 6,422.78   8,378.94   
Nog te onvangen bedragen -                -                  Voorzieningen
Vooruit betaalde bedragen -                -                  -           -           

totaal -           -           -           -           
totaal -           

Liquide middelen
kas 7.70              534.61             Overlopend passiva
bank 272.68           2,856.55           Nog te betalen bedragen -           1,250.00   
robeco 6,142.40        6,237.78           Vooruit ontvangen -           -           

totaal 6,422.78   9,628.94   totaal -           1,250.00   

TOTAAL 6,422.78   9,628.94   6,422.78   9,628.94   

verschil 3,206.16   verschil 3,206.16   
Toelichting
Bestemmingreserve 1 nieuwe bestemmingreserve: voor kosten gerelateerd aan Zorgprojecten  
Bestemmingreserve 2 historisch boekje - project afgerond in 2015
Bestemmingreserve 3 reserve voor eventuele onvoorziene financiële tegenvaller op het HS1200 feest; niet meer nodig; afgerond
Bestemmingreserve 4 nieuwe bestemmingreserve: spaarplan voor de viering van 100 jaar buurtvereniging in 2021
Nog te betalen bedragen late rekeningen voor 2015 activiteiten: 750 voor 2 x pomphul, 500 voor dauwtrap
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           Bijlage 2 

 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Buurt- en Belangen Vereniging bestaat sinds de wijzigingen tijdens de ALV 
van 2 april 2014 uit: Diederik Hülsmann (voorzitter), Marco Boersma (secretaris), Iris Mak 
(penningmeester), Jenny van der Poel (evenementen), Wim Arentsen, en Jan ten Bosch (algemene 
leden van het bestuur). Het bestuur vergaderde in 2015 tien keer en organiseerde één Algemene 
Leden Vergadering. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende 
onderwerpen: 
 
Hoog Soeren 1200 jaar 
In 2015 werd gevierd dat Hoog Soeren 1200 jaar bestaat (de leeftijd gerelateerd aan documenten 
over Hoog Soeren daterend uit het jaar 815). Een enthousiast en initiatiefrijk comité organiseerde 
een uitgebreide feestdag voor de buurtgenoten, waarbij ook vele oud-bewoners en anderszins bij 
het dorp betrokken personen uitgenodigd waren. Uiteindelijk waren er zo'n 450 bezoekers hetgeen 
leidde tot vele leuke ontmoetingen en gesprekken Er was een historische fototentoonstelling in de 
kapel, blus-demonstraties van onze vrijwillige brandweer, een jeu-de-boules competitie, een 
genereuse barbeque (dank aan onze locale horeca), een loterij voor een ballonvaart (die diezelfde 
avond nog vertrok), de gemeente bood een prachtige bank aan, er waren mooie historische boekjes 
te verkrijgen, kortom: een fantastisch feest dat nog vele jaren als een hoogtepunt in de 
dorpshistorie gewaardeerd zal blijven. 
     
Overige evenementen in 2015 
De Buurtvereniging Feestcommissie organiseerde verder nog weer tal van evenementen die, naast 
het bieden van plezier en gezelligheid, de sociale cohesie in het dorp bevorderen. In 
chronologische volgorde: 
• De nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2015 in Hotel Hoog Soeren (ca 50 deelnemers).  
• De stamppotten maaltijd op 13 februari in het Nieuwe Jachthuis (ca 90 deelnemers).  
• Op 6 april zochten zo’n 25 (klein-) kinderen paaseieren in de tuin van nr. 26. 
• Op Koningsdag, Bevrijdingsdag en tijdens het 1200 feest wapperden de vlaggen weer fier 

langs de wegen in Hoog Soeren  
• De dauwtraptocht op 14 mei (ca. 40 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. 
• De kerstviering op 24 december in de Kapel van Hoog Soeren (ca. 120 bezoekers).  
• Het oliebollenuurtje op 31 december werd bezocht door ca. 50 mensen.  
• De maandelijkse en altijd zeer goed bezochte buurvrouwen- en buurmannenborrels.  
 
Buurt communicatie 
Naast vele annonces voor bovengenoemde evenementen werden er ook vier mooie 'Pomphulletjes' 
gemaakt en rondgebracht. Het bestuur rapporteerde erin over hun verschillende activiteiten, over 
contacten met de gemeente.  Oproepen van het bestuur aan de lezers om te reageren op 
verschillende zaken leverden  in het algemeen erg weinig op. Er is een begin gemaakt om een 
nieuwe website voor de buurtvereniging te maken; hiermee zal naar verwachting de communicatie 
interactiever worden en verbeteren. 

Jaarverslag Bestuurswerkzaamheden 
Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 
 
Jaarverslag 2015 
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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. In het eerste kwartaal heeft het bestuur zich 
ingezet om Radio Kootwijk te steunen in hun strijd om overlast te beperken van de vele bezoekers 
die op activiteiten afkomen die onder de paraplu van Staats Bos Beheer in het oude Radiogebouw 
georganiseerd worden. Het bestuur heeft met de gemeente gebrainstormd over de gevolgen van de 
terugtredende overheid (participatie maatschappij) en met name alle veranderingen in de zorg, om 
zo proactief problemen te onderkennen en oplossingen te zoeken. In Januari 2016 organiseerde het 
bestuur een gespreksavond met de buurtgenoten (incl. Radio Kootwijk) om hier verder over na te 
denken, de avond werd geleid door het Apeldoorns burgerinitiatief 'Brotherwood'. Tot slot heeft 
het bestuur bij verschillende bouw-, en verbouwplannen in Hoog Soeren meegedacht over 
wenselijkheid van gekozen opties en eventuele alternatieven. 
 
Verkeersveiligheid, wegenonderhoud en verkeeroverlast 
Door een intensief en goed contact tussen het bestuur en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn 
voor het onderhoud van de wegen is de situatie in het algemeen goed. Natuurlijk blijven er 
maanden in het jaar dat onze onverharde weggetjes onvermijdelijk hun zo gewaardeerde landelijke 
karakter waar maken! Bij acute problemen was de response van de gemeente i.h.a. snel. 
In 2015 ondervonden dorpsgenoten iets minder last dan het jaar ervoor van verkeersopstoppingen 
t.g.v. bezoekers van Apenheul en/of Juliana toren. Gemeente en attractieparken onderkennen de  
problemen; vooralsnog zoeken zij vooral oplossingen via extra parkeerruimte bij hun attracties, 
hetgeen niet heel veel helpt voor het toegankelijk houden van de verschillende aanvoerwegen. De 
buurtvereniging blijft dit bij de gemeente aankaarten. 
 
Buurtveiligheid 
Er is tijdens het afgelopen jaar opvallend vaak een inbraak gepleegd in ons dorp. Bewoners en 
bestuur hebben politie en gemeente om hulp verzocht. Het bestuur heeft een inbraakpreventie 
informatie avond georganiseerd, in samenwerking met politie en THOR en er is een "buurt-alert" 
whats-app groep gestart, waarmee bewoners elkaar op de hoogte kunnen stellen van verdachte 
situaties. 
 
Mobiele bereikbaarheid 
Gezien de over het algemeen slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons en mobiel internet in 
en rond ons dorp, heeft het bestuur in 2015 nog eens dringend aan de poort gerammeld bij de 
verschillende providers om signaal verbetering te bepleiten.  In het algemeen was de response in 
de trant van: wat ontzettend vervelend voor u, maar het aantal abonnees dat er last van heeft is 
eigenlijk te klein om grote investeringen te rechtvaardigen. Echter, eind 2015 heeft Vodaphone 
extra zenders in de mast achter de brandweerkazerne gehangen. Hopelijk zullen de andere 
providers dit voorbeeld volgen. Naar verwachting zal ook de nieuwe 4G netwerken verbetering 
bieden.  
 
Sprengenland Wonen 
Het bestuur heeft met vertegenwoordigers van Sprengenland Wonen gesproken over de ca. vijftien 
woningen die Sprengenland in Hoog Soeren beheert. Het besprokene is uitgebreid gerapporteerd 
aan de bewoners in het Pomphulletje (Winter 2015). 
 
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 (en in het bijzonder iedereen die bij het 
1200 jaarfeest een bijdrage leverde), de redactie van het Pomphulletje, de steun van onze Soerense 
vrijwillige brandweer, leden in de kascommissie, de webmaster, etc., etc. Extra vermelding 
verdienen de dorpsgenoten die gezamenlijk speciaal voor onze oudste bewoners een koffieochtend 
gestart zijn in Hotel Hoog Soeren; deze ochtend is inmiddels zo populair dat de originele 
doelgroep is uitgebreid is tot alle bewoners die even wat gezelligheid zoeken of willen bieden.  
 

++++++++  MB, 08.02.2016 
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           Bijlage 3a 

LASTEN& BATEN 2015 BUURT- EN BELANGENVERENIGING HOOG SOEREN
CONCEPT, ter goedkeuring van de Algemene ledenvergadering op 16 maart 2016
Overzicht Lasten en Baten
Lasten (Euro) Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2015 Opmerkingen t.a.v. actueel 2015
Geen Personeelslasten, Bestuursvergoeding of Huisvesting kosten
Geen Rente en geen Afschrijvingen
Overige Lasten:
Communicatie (details hieronder) 2079.45 1174.99 2400
Administratie en vergaderingen (details hieronder) 893.19 909.37 1450
Evenementen (details hieronder) 4259.02 19467.43 13900 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Historische boekje (voorheen "Historische Plattegrond") 0.00 1646.26 1500 project voltooid in 2015
Bijdrage wildrooster 3500.00 0.00 0
Overige (details hieronder) 623.29 449.01 2050
Totaal lasten 11354.95 23647.06 21300

Baten (Euro) Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2015
Subsidie gemeente Apeldoorn 4492.00 4990.00 4990
Subsidie gemeente Apeldoorn voor website 325.00 0.00
Contributie leden 1577.50 1752.50 1800
Rente (ontvangen rente op tegoeden) 92.71 95.38 100
Ontrekking aan Reserves 0.00 0.00 2560
Overige baten  (details hieronder) 1760.14 20015.34 11850 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Totaal baten 8247.35 26853.22 21300

Resultaat (baten-lasten) -3107.60 3206.16 0

Toelichting op de lasten:
Communicatie - details Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2015 Opmerkingen t.a.v. actueel 2015
Kosten dorpsblad "het Pomphulletje" (4 xper jaar) 1745.49 718.53 1400 kosten 2x pomphul in 2016
Website 333.96 456.46 1000 uitvoering slipt naar 2016

2079.45 1174.99 2400
Vergader en Administratie kosten - details
Vergaderkosten 557.50 0.00 800 Vergaderkosten nu bij administratie
Administratiekosten 335.69 909.37 650

893.19 909.37 1450
Evenementen - details
Nieuwjaarsreceptie 236.70 84.80 200
Boerenkoolmaaltijd 420.00 430.00 500
Dauwtrap 515.00 0.00 500 late rekening voor 2015
Eieren zoeken 16.75 15.00 100
Oranjefeest 1783.72 0.00 0 In 2015 was er geen Oranjefeest
Hoog Soeren 1200 - Tenten en spelen 4996.01 4850 maar wel het éénmalige
Hoog Soeren 1200 - Muziek 1927.00 1250 grootschaligere
Hoog Soeren 1200 - Hapjes & drankjes 8159.56 3700 Hoog Soeren 1200 jaar feest
Hoog Soeren 1200 - Loterij-prijs 1000.00 1000
Hoog Soeren 1200 - foto tentoonstelling 415.00 750
Hoog Soeren 1200 - Evenementen verzekering 384.18 350
Hoog Soeren 1200 - diversen 1276.54 0
Lampionnenoptocht 129.90 37.52 50
Sinterklaas 365.00 220.80 150
Oliebollenuur 65.40 82.09 100
Kerstviering 426.55 438.93 400
Goed doel collecte kerstviering  (Kichecko) 300.00 0.00 0

4259.02 19467.43 13900
Overige overige kosten - details
AED onderhoud en (herhalings) cursus 220.00 137.50 250
Jubilea en attenties 331.89 311.51 500
onvoorzien 71.40 0.00 1300

623.29 449.01 2050

Toelichting op de baten
Overige baten - details Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2015
eigen bijdragen evenementen 1745.14 574.61 1150
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - bijdrage bezoekers 9818.00 5000
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - bijdrage sponsoren 7151.00 3600
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - verkoop lootjes 750 1000
verkoop van historisch dorpsboekje 15.00 1656.00 100
overige baten 0.00 65.73 0

1760.14 20015.34 10850

Opmerkingen
De begroting 2015 is zoals goedgekeurd op de ALV van 1/4/2015, met één wijziging (juni 2015): 1000 euro extra in onvoorzien (HS1200)
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BEGROTING 2016 BUURT- EN BELANGENVERENIGING HOOG SOEREN
CONCEPT, ter goedkeuring van de Algemene ledenvergadering op 16 maart 2016
Overzicht Lasten en Baten
Lasten (Euro) Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2016 Opmerkingen
Geen Personeelslasten, Bestuursvergoeding of Huisvesting kosten
Geen Rente en geen Afschrijvingen
Overige Lasten:
Communicatie (details hieronder) 2079.45 1174.99 3150
Administratie en vergaderingen (details hieronder) 893.19 909.37 1450
Evenementen (details hieronder) 4259.02 19467.43 4725 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Historische boekje (voorheen "Historische Plattegrond") - 1646.26 0 project afgerond in 2015
Bijdrage wildrooster 3500.00 0.00 0 project afgerond in 2014
Project "Zorg" 0.00 0.00 3000 nieuw project
Overige (details hieronder) 623.29 449.01 1800
Totaal lasten 11354.95 23647.06 14125

Baten (Euro) Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2016
Subsidie gemeente Apeldoorn 4492.00 4990.00 4967 incl subsidie voor website
Subsidie gemeente Apeldoorn voor website 325.00 0.00 is opgenomen in reguliere subsidie
Contributie leden 1577.50 1752.50 1800
Rente (ontvangen rente op tegoeden) 92.71 95.38 100
Ontrekking aan Reserves 0.00 0.00 5408
Overige baten  (details hieronder) 1760.14 20015.34 1850 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
Totaal baten 8247.35 26853.22 14125

Resultaat (baten-lasten) -3107.60 3206.16 0

Toelichting op de lasten:
Communicatie - details Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2016 Opmerkingen
Kosten dorpsblad "het Pomphulletje" (4 xper jaar) 1745.49 718.53 2150 2016 incl deel van 2015
Website 333.96 456.46 1000 lancering website in 2016

2079.45 1174.99 3150
Vergader en Administratie kosten - details 0.00
Vergaderkosten 557.50 0.00 0
Administratiekosten 335.69 909.37 1450 inclusief vergaderkosten

893.19 909.37 1450
Evenementen - details
Nieuwjaarsreceptie 236.70 84.80 200
Boerenkoolmaaltijd 420.00 430.00 500
Dauwtrap 515.00 0.00 1000 2016 incl 2015 kosten
Eieren zoeken 16.75 15.00 100
Oranjefeest 1783.72 0.00 1800 In 2015 was er geen Oranjefeest
Hoog Soeren 1200 - Tenten en spelen 4996.01 0 maar wel het éénmalige
Hoog Soeren 1200 - Muziek 1927.00 0 grootschalige
Hoog Soeren 1200 - Hapjes & drankjes 8159.56 0 Hoog Soeren 1200 jaar feest
Hoog Soeren 1200 - Loterij-prijs 1000.00 0
Hoog Soeren 1200 - fototentoonstelling 415.00 0
Hoog Soeren 1200 - Evenementen verzekering 384.18 0
Hoog Soeren 1200 - diversen 1276.54 0
Lampionnenoptocht 129.90 37.52 75
Sinterklaas 365.00 220.80 300
Oliebollenuur 65.40 82.09 100
Kerstviering 426.55 438.93 450
Goed doel collecte kerstviering 300.00 0.00 200 opbrengst 2015 gestort in 2016

4259.02 19467.43 4725
Overige overige kosten - details
AED herhalings cursus 220.00 137.50 250
Jubilea en attenties 331.89 311.51 500
Inloopcafé 0.00 0.00 750 nieuwe post
onvoorzien 71.40 0.00 300

623.29 449.01 1800

Toelichting op de baten
Overige baten - details Actueel 2014 Actueel-2015 Begroting 2016
eigen bijdragen evenementen 1745.15 574.61 1800 In 2015 was er geen Oranjefeest
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - bijdrage bezoekers 9818.00 maar wel het éénmalige
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - bijdrage sponsoren 7151.00 grootschaligere HS 1200 feest
eigen bijdragen evenementen - HS1200 - verkoop lootjes 750.00
verkoop van historisch dorpsboekjes 15.00 1656.00 100 2015 was eenmalig hoog (HS1200)
overige baten 0.00 65.73 0

1760.15 20015.34 1900


