
 

 

 

Notulen van de twee Algemene Ledenvergaderingen van Halle’s Belang op donderdag 7 april 2022, aanvang 

resp. om 20.00 uur en 21.30 uur, locatie Zaal Nijhof te Halle.  

Aanwezige bestuursleden:  

Gerard Winkel (voorzitter), Janny Toonk (secretaris), Gerrie van Kleef  (penningmeester), Jan Willem 

de Gee (notulist), Gerjanne Klein Hesselink, Sjanie van der Louw, Cor Aaldering. 

Afwezig met kennisgeving: Jony Berendsen, Dick Groot Nibbelink 

Totaal aantal aanwezige personen: 28, van wie 23 leden van de Vereniging Halle’s Belang. 

 

 

1. Opening eerste vergadering 

De voorzitter opent deze vergadering en heet een ieder welkom op deze eerste algemene 

ledenvergadering sinds twee jaar. In verband met de corona pandemie konden de jaarvergaderingen 

in 2020 en 2021 geen doorgang vinden. De voorzitter constateert dat de opkomst tegenvalt, wellicht 

als gevolg van het zeer slechte weer vandaag. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn afmeldingen – wegens verhindering - van twee bestuursleden: Jony Berendsen en Dick Groot 

Nibbelink. Tevens afmelding van de leden Ans Klein Hesselink en Sander Nijhuis. Er zijn geen 

ingekomen stukken. 

 

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019 

Er zijn noch tekstuele opmerkingen, noch inhoudelijke opmerkingen of vragen. De notulen worden 

akkoord bevonden, met dank aan de notulist. 

 

5. Jaarverslagen 2020 en 2021 

De jaarverslagen staan op de website van Halle’s Belang. Vanavond zijn er ter inzage ook enkele 

exemplaren op de tafels neergelegd. 

- De voorgenomen viering (in 2020) van 100 jaar Halle’s Belang kwam te vervallen  als gevolg van 

corona. Een viering wordt nu wordt verschoven naar een nieuw jubileumjaar. 

- De voorgenomen herdenking (in 2020) van de bevrijding van Halle op 1 april 1945 wordt 

verschoven naar 2025. De herdenkingsplaquette (neerhalen boven Halle in WOII van een Britse 

RAF bommenwerper door de bezetter) is inmiddels al wel geplaatst op de begraafplaats in Halle, 

nabij de oorlogsgraven van de Britse piloten. Halle’s Belang wilde dit niet langer uitstellen. 

Werkgroepen Dorpsplan:  

- Verkeer: De werkgroep heeft hard gewerkt om de Dorpsstraat veiliger te maken. Het is nu een 30 

km weg. Er moet nog wel vaak nader overleg gevoerd worden, omdat er nog veel verbeteringen 

nodig zijn. 

- Buitengebied: de werkgroep is zeer actief geweest met het project planten van heggen en hagen. 

De struikjes zijn besteld en afgeleverd. De inzaai actie (bloemzaad) is gestart. Bestellingen konden 

t/m 5 april worden ingediend., maar eventuele “laatkomers” kunnen desgewenst deze week nog 



wel bestellen. De voorzitter dankt de werkgroep (aanwezig in de persoon van Marja Polman) voor 

de inzet. 

- Wonen: Extra woningen in Halle. Dit loopt. 

- Buurtpreventie: loopt goed. Marja Polman houdt vinger aan de pols en ziet toe dat de procedure 

volgens afspraak verloopt. 

- Halle helpt Halle: Is voorlopig stopgezet, i.v.m. gebrek aan belangstelling. Kan desgewenst t.z.t. 

nieuw leven ingeblazen worden. 

- Activiteiten zoals Paasvuur en wedstrijd eieren zoeken konden in 2020 en 2021 vanwege corona 

geen doorgang vinden. Dit jaar (2022) weer wel een Paasvuur. 

- Sociaal Groen: nieuw project gemeente Bronckhorst, i.o.m. werkgroep Wonen en ten behoeve 

van tuintjes in de Haverstraat. Bewoners zijn positief. 

- Zendmast: De voorzitter meldt dat het lastig is ter zake goede informatie te krijgen van de 

provincie. Het belang van Halle’s Belang bij de zendmast is eigenlijk alleen de bereikbaarheid. De 

aanvraag voor plaatsing van de mast wordt ingediend door de provider. Ton de Groot (SSO) zit er 

achteraan. Het gaat allemaal wel door, kwestie van geduld.  

 

6. Financieel  verslag 2020 en 2021 

De penningmeester schetst een rooskleurig beeld van de financiële positie van de vereniging.  

Zie ook de Balans 2021 die voor een ieder ter inzage op de tafels is gelegd. Van de aan de werkgroep 

Buitengebied verstrekte subsidie ( € 8000,00) voor biodiversiteit is nog veel over (€ 6500,00). Met de 

jaarlijkse subsidies voor kleinschalige activiteiten is in 2020 en 2021 niet veel gebeurd (corona). Geld is 

te gebruiken voor viering jubileum Halle en herdenking bevrijding Halle.  

De kascommissie, bestaande uit Annelies Dull en Marja Polman, stelt vast dat de boekhouding een 

getrouwe weergave geeft van de financiële rechten en verplichtingen van de vereniging over de 

boekjaren 2020 en 2021 en gaat derhalve akkoord. Volgend jaar (2023) zullen Ans Klein Hesselink en 

Anton Wopereis de kascommissie vormen. De voorzitter bedankt de penningmeester voor de goede 

registratie. 

 

7. Voorgestelde statutenwijziging 

In verband met de invoering in 2020 van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 

aanpassing van de statuten van de vereniging noodzakelijk. De statuten staan op de website van Halle’s 

Belang. De voorgestelde wijzigingen zijn per post toegezonden aan de leden. 

Het aantal leden van de vereniging bedraagt 264. Het aantal in deze vergadering aanwezige 

stemgerechtigde leden bedraagt 23. Het vereiste quorum (= ten minste twee derde van het totaal 

aantal leden) is er derhalve in deze stemronde niet. Na de sluiting van de (eerste) vergadering  wordt in 

de loop van de avond een nieuwe (tweede) vergadering geopend, teneinde opnieuw te kunnen 

stemmen. 

 

8. Vaststelling contributie 2023 

Contributie voor 2023 blijft € 7,50. 

 

9. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Winkel (voorzitter) en Dick Groot Nibbelink (lid). Dick Groot 

Nibbelink kon vanavond niet aanwezig zijn. Aftredend en herkiesbaar: Sjanie van der Louw en Jan Willem 

de Gee. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de herverkiezing van deze leden.  Namens het 

bestuur dankt Jan Willem de Gee de voorzitter voor het werk dat hij sedert 2010 voor de vereniging en 

de Halse gemeenschap gedaan heeft en voor de wijze waarop hij dit gedaan heeft. Onder applaus uit de 

zaal overhandigt Gerrie van Kleef een cadeaubon en een bos bloemen aan de scheidende voorzitter. 



De vergadering gaat akkoord met de voordracht van 4 nieuwe bestuursleden: Hans Venderbosch, Irma 

van Aken, Hennie Scheffer en Hans Notten.  (Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen). 

10. Rondvraag 

- De werkgroep Verkeer is nog niet helemaal klaar. Er wordt een enquête gehouden onder 

aanwonenden van de Dorpsstraat, b.v. met de vraag: akkoord met stickers (30 km) op de kliko’s ? 

Klachten graag aanmelden bij de werkgroep. Liever niet individueel gaan klagen, maar klachten 

bundelen. 

- Marja Polman houdt een pleidooi voor het door inwoners van Halle zelf opruimen van zwerfvuil. 

De (landelijke) “opschoondag” van 19 maart was succesvol, maar er ligt  nog vaak (te) veel 

rommel. 

 

11. Sluiting eerste vergadering 

De voorzitter sluit de (eerste) vergadering om 21.00 uur. 

 

Pauze          De aanwezigen kunnen een consumptie halen aan de bar 

 

12. De voorzitter opent de tweede vergadering om 21.30 uur 

Stemming voorgestelde statutenwijziging (zie ook onder punt 7).  

Aantal aanwezige stemgerechtigde leden: 23. Al deze 23 aanwezige stemgerechtigde leden stemmen 

door hand opsteken in met de voorgestelde statutenwijziging. Daarmee is in deze vergadering in deze 

stemronde het vereiste quorum (ten minste twee derde van het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden) behaald. Hierdoor is de voorgestelde statutenwijziging geaccordeerd en kan deze nu verder 

juridisch afgewikkeld worden (ondertekening van de akte van wijziging bij de notaris). 

Presentatie Stichting Sport en Ontmoeten 

Twee bestuursleden van de Stichting Sport en Ontmoeten (SSO), Marc Bekker (voorzitter) en Jaap Langeweg 

(secretaris) houden een presentatie over de voorgenomen vernieuwing van de sport accommodatie De 

Meisterskamp in Halle.  Het plan (plan 1) is in 2021 ingediend bij de gemeente. In de afgelopen tijd zijn er 

contacten geweest tussen SSO en meerdere fractie in de gemeenteraad (o.a. D’66, CDA, PvdA, VVD), die 

volgens sprekers positief staan tegenover de plannen. SSO is optimistisch over de uiteindelijke kans van slagen. 

Het plan is gericht op het waarborgen van sport voor jong en oud en het versterken van de leefbaarheid in 

Halle. Plan 2, dat tevens voorziet in het verplaatsen van de Dorpsschool naar de locatie bij de 

sportaccommodatie vindt vooralsnog geen weerklank bij de gemeente. Volgens het bestuur van SSO is het 

echter nog niet definitief van tafel. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: 

www.sportenontmoeten.nl 

De voorzitter dankt de sprekers van SSO en alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de tweede vergadering  

om 22.00 uur. 

Halle, 13 april 2022 

G. Winkel (voorzitter)   

  

 

J. Toonk-van Zadelhoff (secretaris) 

 

http://www.sportenontmoeten.nl/

