
 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering PB Elshof 8 november 2016. 
 
1. Welkom. 
De voorzitter Frank Schumacher heet iedereen van harte welkom 
 
2. Jaarverslag. 
Het jaarverslag wordt met een PowerPoint presentatie gepresenteerd en omvat de onderwerpen: 
voorjaarsbijeenkomst, buurtschouw 18 mei, snelheidbeperkende maatregelen Elshof, Groene en Blauwe 
diensten, SallandGlas, buurtpreventie WhatsApp, AED en duurzaamheid. 
Jannes Jalink geeft aan of niet de heg te ver naar voren staat bij de Molenbrug. Harry  Neulen neemt dit mee bij 
de behandeling van de verkeerssituatie bij de Molenbrug met de bewoners rond de brug.  
Er zijn stickers verkrijgbaar van de buurtpreventie WhatsApp bij Harry Neulen om op de deur te plakken. 
Iedereen die lid wil worden van de buurtpreventie WhatsApp groep Elshof kan zich aanmelden bij Harry 
Neulen. 
Annie Schrijver geeft aan dat op de Lierderholthuisweg iets verder dan de Duisterdijk richting Lierderholthuis 
geen paaltjes meer staan terwijl deze er altijd wel hebben gestaan. De gemeente zal op de hoogte gesteld 
worden.  
 
3. Bestuursverkiezingen.  
De voorzitter Frank Schumacher wordt herkozen. Simone Schuurman is als secretaris aftredend en niet 
herkiesbaar. Hans de Bruyne heeft als penningmeester het bestuur eerder verlaten in verband met de 
werkzaamheden voor zijn bedrijf.  
Machteld Dijkslag en Andre Nijboer worden als bestuursleden voorgedragen en worden door de leden 
gekozen. De voorzitter neemt afscheid van Simone en Hans en bedankt hen voor hun inzet in de afgelopen 
jaren. Daarna verwelkomt hij Machteld en André.  
De taakverdeling is nu als volgt: Frank Schumacher, voorzitter; Machteld Dijkslag secretaris; André Nijboer 
penningmeester en Harry Neulen algemeen bestuurslid. Er blijft een vacature voor bestuurslid.  
 
4. Discussie leefbaarheid Elshof en positie/rol PB.  
De voorzitter houdt een presentatie over de bevindingen van het bestuur als het met name gaat over de rol 
van PB. Deze is aan verandering onderhevig door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Er worden drie 
opties gepresenteerd. Deze liggen enkel voor om een discussie los te maken.  Een groot aantal leden vinden  
het moeilijk allemaal te begrijpen waar het over gaat. De voorzitter vindt het belangrijk dat iedereen zich 
bewust is van het feit dat er zaken aan het veranderen zijn maar stelt dat er voorlopig nog niets zal veranderen. 
Een aantal vragen zich af waar  de financiën vandaan komen als PB een stichting zou zijn.  In dat geval stopt de 
inning van de contributie maar mensen kunnen PB financieel steunen. Daarnaast is er nog de subsidie van de 
gemeente  en de opbrengsten van de papiercontainer. Daarop vragen enkele leden waar het geld van de 
papiercontainer blijft en of er nog wat mee gedaan is. Het geld is beschikbaar voor de gemeenschap van de 
Elshof en o.a. het Elshoffeest heeft daar gebruik van gemaakt. Daarnaast sponsort PB ook het Elshof Nieuws. 
Als bewoners van de Elshof iets willen doen voor de gemeenschap van de Elshof, kunnen zij een beroep doen 
op een financiële bijdrage van PB. 
Er wordt gevraagd of de buurtbus op de Elshof kan stoppen. De voorzitter zegt toe dit te zullen onderzoeken.  
Een groot aantal leden vinden het  prettig eerst een algemene ledenvergadering te houden en dan het 
kernenbezoek (het bezoek van B&W en gemeenteraadsleden). 
André Nijboer stelt voor om 3 x per jaar met aantal leden om tafel te gaan zitten om te praten wat er speelt op 
de Elshof. Dit idee wordt omarmd en het bestuur gaat dit organiseren. 
Kees Meulenbelt vraagt hoe gaat het verder als we een van de drie optie`s kiezen. De voorzitter legt de 
verschillende vormen uit en wijst er op dat bij de ontwikkeling van toekomstige activiteiten er waarschijnlijk  
geld nodig zal zijn. Dit kan ook voor een kleine groep mensen op de Elshof zijn waarbij subsidies alleen aan 



verenigingen of stichtingen worden toegewezen.  Deze groep mensen zouden uit de boot kunnen vallen 
waardoor het belangrijk is dat op de Elshof een orgaan aanwezig is die deze groep kan vertegenwoordigen. De 
Elshof is te klein om daar allemaal verenigingen en/of stichtingen voor op te gaan richten.  

 
5. Heruitgave boekje “Welkom op de Elshof”.  
André Nijboer vertelt over het bestaan van welkomstboekje voor nieuwe inwoners van de Elshof. 
André bedankt Annie Grotenhuis, Heili Witteveen, Janna Slotman en Gerdien Rensink voor de inzet de 
afgelopen jaren. Annie neemt een bloementje in ontvangst en de rest van de dames krijgen het bloemetje thuis 
gestuurd. 
André neemt de taak over van de dames en maak een nieuw boekje met actuele informatie. 
Hij vraagt of er nog meer mensen zijn die hier mee bezig willen zijn. Anneletty Schumacher meldt zich aan. 
Willem Jalink stelt voor om ook iemand mee te nemen van een van de clubjes of verenigingen naar de nieuwe 
inwoners. 
 
6. Notulen jaarvergadering 10 november 2015. 
De vergadering gaat akkoord met de notulen van de ledenvergadering van 10 november 2015.   
 
7. Financieel jaarverslag 2016 . 
Van de DOP gelden staat nog € 131.- open voor de jongeren. Omdat dit niet wordt opgemaakt, wordt gezocht 
naar een andere bestemming.  Er wordt voorgesteld om dit aan de ijsbaan te schenken voor wedstrijden. 
Henny Krijt geeft aan dat het geld waarschijnlijk daar niet voor gebruikt gaat worden omdat er geen 
belangstelling is voor wedstrijden. Het geld wordt nu geschonken aan de kinderclub. 
 
8. Verslag en benoeming kascommissie. 
De kascommissie heeft de boekhouding akkoord bevonden en verleent de penningmeester decharge. De 
kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Paul Jansen en Kees Meulenbelt. Willem Jalink geeft zich op als 
reserve.  

9. Rondvraag. 
Adriaan de Ruiter geeft aan dat paaltjes voor langs de Liederholthuisweg (vraag van Annie Schrijver) tot 5 stuks 
gratis bij de gemeente zijn te verkrijgen. De heer Dijkman wonend aan de Lierderholthuisweg  meldt zich 
hiervoor aan.   
Kees Meulenbelt vraagt wie er zin heeft om mee de vlindertuin te onderhouden en die kan zich bij hem 
melden. 
Jannes Jalink vraagt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de heggen langs de wetering. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de heggen en  heeft dit uitbesteed aan een hovenier. Wat betreft het gras 
voor de heggen heeft Henny Brouwer dat op zich genomen.  PB gaat voor hem een grasmaaier aanschaffen. 
Adriaan de Ruiter stelt de verkeersmaatregelen in de kern ter discussie. Dit onderwerp is al meerdere malen 
besproken en nu de maatregelen zijn uitgevoerd, heeft het weinig zin om hierover door te discussiëren.  
 
10. Sluiting  
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.  
 
 
 
 
 
 
 


