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Secretariaat: Villapark 13,7491 BT Delden 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) 

Datum: 28 februari 2017 Plaats: Parochiehuis, Langestraat 79 te Delden 

Aanwezig het voltallige bestuur, bestaande uit de heren Koppen de Neve/voorzitter, 
Schutte/penningmeester, Van Ittersum en Gerritsjans, alsmede 9 leden en de heer Derks van Rona. 
Bericht van verhindering van 14 leden. 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
heer Derks van Rona. Ook de politiek is vertegenwoordigd door dhr. André Pierik van de 
gemeenteraad van de Hof van Twente (CDA). De voorzitter geeft aan dat de verkiezingen een 
belangrijke rol kunnen spelen in de toekomstige beslissingen. Ook maakt hij melding over de 
Geluidproductieplafonds (GPPs), die later aan de orde zullen komen. De secretaris mevrouw Eibergen 
is voor een langere periode naar Delhi vertrokken. Het bestuur heeft gemeend voorlopig niet naar 
een nieuwe secretaris te zoeken; deze functie is bij de voorzitter gestald. De voorzitter deelt voorts 
mee dat het bestuurslid Schutte de functie van webmaster op zich heeft genomen en sinds een jaar 
de website keurig op orde heeft gemaakt. 

De agenda wordt conform voorstel gevolgd. De voorzitter verzoekt de heer Gerritsjans 
aantekeningen bij te houden ten behoeve van het verslag. 

2. Notulen ALV d.d. 16 februari 2016 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de toenmalige secretaris. 

3. Jaarverslag 2016 
- Het bestuursverslag 2016 wordt kort toegelicht door de voorzitter. Er zijn geen vragen. 
- Het financieel verslag 2016 wordt kort toegelicht door de penningmeester. Er zijn geen vragen. 
- De kascommissie, voor het boekjaar 2016 bestaande uit de heren Bolwerk en Troch, deelt bij 

monde van de heer Troch mee dat de penningmeester alle benodigde bescheiden heeft gedeeld 
met de leden van de kascommissie. Alles is in orde bevonden; ook de saldi van de bankrekening 
kloppen. De kascommissie adviseert derhalve de ALV om het bestuur te dechargeren voor het 
gevoerde financiële beleid. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun 
werkzaamheden. 

De voorzitter vraagt de ALV om decharge voor het gevoerde beleid. De ALV verleent dit met applaus.  

4. Begroting 2017 
- Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 wederom op nihil te stellen. De ALV gaat hiermee 
akkoord. Op de vraag hoe lang we dit kunnen volhouden wordt geantwoord dat als het saldo onder 
ca. € 400 komt, we weer contributie moeten heffen. 

- De penningmeester licht de begroting 2016 kort toe. De ALV keurt de begroting 2017 goed. 

5. Benoeming kascommissie 
De heer Bolwerk is aftredend lid van de kascommissie. De voorzitter vraagt de vergadering wie er in 
diens plaats zitting wil nemen in de kascommissie voor het lopende kalenderjaar. De heer G.J. de 
Bruin uit Delden stelt zich hiervoor beschikbaar . De ALV gaat hiermee bij acclamatie akkoord. De 
kascommissie voor het boekjaar 2016 bestaat derhalve uit de heren Troch en De Bruin. De 
penningmeester zal de e-mailadressen aan betrokkenen doorgeven. 

 



2 

6. Mededelingen (2 op de agenda) 
- De voorzitter deelt mee dat hij evenals voorgaande jaren enkele malen overleg heeft met de heer 
John Meijer, verkeerskundige bij de gemeente Hof van Twente. 
- De heer Derks geeft een overzicht van de stand van zaken bij Rona. 

7. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.31 uur de vergadering. 

Na een korte pauze wordt de bijeenkomst tot 22.00 uur voortgezet met het delen van informatie 
over geluid, gevaarlijke stoffen, trillingen, het derde spoor Emmerich-Oberhausen, de contacten met 
het ministerie I&M en Kamerleden. 

 

T.B.I.M. Gerritsjans 


