
Op weg naar 2025



1. Opening door voorzitter

2. Huishoudelijke mededelingen

3. Vaststellen definitieve agenda

4. Bestuursverkiezing: aftredend Joris ten Have en Jeroen Mulder

Herkiesbaar: Joris ten Have Niet herkiesbaar: Jeroen Mulder

Nieuwe bestuursleden gezocht om continuiteit VDVV te borgen!

Mail naar: vdvv@varsselderveldhunten.nl of vraag bij ons na

5. Jaarverslagen

a) Het jaarverslag VDVV over 2017 (is in de Boogbal / website gepubliceerd)

b) Financieel verslag/kascommissie

c) Vaststelling contributie  

d) Stand van zaken Dorpshuus over 2017 / toekomst

e) N917 update

f) Stand van zaken Vereniging Kerkgebouw

g) Stand van zaken basisschool Pius X

h) Europese privacy regels

6. Aandachtsgebieden 2018/2019

7. W.v.t.t.k. / Rondvraag / Pauze

8.    Planning en plan van aanpak herinrichting Hoofdstraat

AgendaAgenda







Financieel 2017Financieel 2017

Penningmeester geeft  

verantwoording wat 

betreft financiën over 

2017 



KASCONTROLE GEDAAN DOOR  N. KLIJNSMA / H. BOLAND

CONTRIBUTIE ONGEWIJZIGD (€ 4 PER HUISHOUDEN PER JAAR)

NOG GEEN LID? WORD LID! 

HOE MEER LEDEN, HOE MEER DRAAGVLAK! 

Financiële plaatje 2017Financiële plaatje 2017



Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2017 



Jaarverslag 2017



Wat is er gebeurd in 2017?

- Verlichting aangebracht bij naambord

- Test met LED verlichting in ontmoetingsruimte

- Nieuwe simpele vaatwasser geïnstalleerd

- Nieuwe koffiemachine aangeschaft (meer capaciteit)

- Nieuw kassasysteem (icm pinautomaat) voor meer 

inzicht en overzicht. 



Wat is er gebeurd in 2017?

- Installatie serredeuren voorbereid

- WIFI installatie verder uitgebreid (buiten)

- Aanschaf 10 biertafels en banken voor evenementen 

en verhuur

- Nieuwe HR Ketel geïnstalleerd t.b.v. kleedkamers

- Concours georganiseerd door OLV Gilde

- Viering 5 jarig bestaan



Financien 2017

Penningmeester geeft inzage in financiële 

boekhouding.  Het blijkt dat ‘t Dorpshuus  het 

goed doet dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers.



-

- Bestuurswisselingen sinds begin 2018:

Vertrek: Nardi Klijnsma, Jan Aalders en Jos van Toor

Toegetreden: Johan Helmink, Hans Schreur, Sebastiaan Dekkers en 

Freek van Arragon

- Ontwikkelen nieuwe beleidsvisie voor 5-10 jaar in combinatie met 

een projectplan voor o.a. vergroten keuken, doorbraak van 

entree naar ontmoetingsruimte, installatie van meer zonnepanelen 

(en verder duurzaamheidsmaatregelen) en aanleg

ringleiding (voor slechthorenden)

Lopende zaken



- Eerste fondsbijdrage van € 5000,- voor projectplan ontvangen 

van Menzisfonds

- Nominatie ‘Dorpshuis van het jaar’. Opnamedagen op

17 september en 2 november 2018

1 december live finale in Arnhem (14:00-18:00 uur) 

Iedereen uit Varsselder-Veldhunten is hierbij van harte welkom!

- Nieuw huishoudelijk reglement (gecompleteerd) met o.a. meer 

stimulans voor verenigingen en vrijwilligers en verlaging huurtarief 

van MF ruimte voor gebruikers uit VV.

Lopende zaken



Plannen voor 2018

- Behouden wat we hebben!

- Meer documenteren van afspraken, taken en verantwoordelijkheden

- Verder gaan met voeren gesprekken met alle verenigingen/gebruikers 
Evaluatie na 5 jaar Dorpshuus

- Meer communicatie en samenwerking realiseren met andere partijen: o.a. 
gemeente, VDVV, Buitenham en VKVV

- Aanvraag voorbereiden voor subsidieaanvraag provincie voor
aanpassen, verduurzamen en inclusief maken van dorpshuizen



Plannen voor 2018

- Meer inkomsten genereren door gebruik van gebouw door ‘derden’ 
op tijdstippen dat dit kan.

- Realiseren nieuw voetpad vanaf nieuwe Hoofdstraat langs kerkgebouw 
richting Dorpshuus in stijl Hoofdstraat ism VDVV en VKVV

- Samenwerking starten met VKVV om met elkaar samen te werken en 
elkaar te ondersteunen (ipv beconcurreren)

- Meer seizoensgebonden horeca aanbod
(o.a. speciaalbier van de tap)



Mogelijk gemaakt door:

ALLE VRIJWILLIGERS

Bedankt namens het bestuur!



N817

UPDATE

N817

UPDATE

� 29 augustus laatste gesprek met wethouder

� Desondanks meerdere pogingen vanuit VDVV
maar ook gemeente gaan plannen provincie 
ongewijzigd door

� College geeft voorkeur aan rotonde tov
afsluiting Hoofdstraat voor gemotoriseerd verkeer

� Veiligere fietsoversteek (tunnel) wordt berekend
maar is lange termijn optie

� VDVV wil bezwaar aantekenen tegen   
verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat
� Verkeersdeskundige inhuren

� Alternatieven bekijken en risico’s inschatten

� Koppeling met oversteek N816/Berghseweg

� Andere ideeën? Laat het ons weten!



N817

UPDATE

N817

UPDATE



Stand van zaken vereniging KerkgebouwStand van zaken vereniging Kerkgebouw



Stand van zaken vereniging KerkgebouwStand van zaken vereniging Kerkgebouw

Voorzitter  T. v.d. Wetering gaf aan waar het bestuur op de achtergrond mee 

bezig is:

• Overdracht van begraafplaats. Deze is nog niet afgerond

• Ledenwerving

• Achterstallig onderhoud zoals lekkende dakgoten /kozijnwerk 

• Gesprekken met ‘t dorpshuus hoe elkaar te versterken

• Fysieke verbinding tot stand brengen tussen beide “gemeenschapshuizen”

• Zichtbaarheid vereniging naar leden via dorpswebsite

• Aanpassen parkeergelegenheid

• 1e Ledenvergadering staat gepland voor maart 2019.



102

5
12

1 belangrijk

2 Onbelangrijk

3 Geen mening

86% vindt de school belangrijk voor het dorp86% vindt de school belangrijk voor het dorp

Pius XPius X

Pius X positief in de kijker zetten: kleine

dorpschool met voorzieningen van een brede

school



Basisschool Pius X

� Onderdeel van Essentius; 
overkoepelende stichting voor 9 
katholieke basisscholen in de 
gemeente Oude IJsselstreek en Aalten. 

� Samenwerking op teamniveau met de 
Sint Martinus in Megchelen

� Missie: ‘Nieuwsgierig grenzen 
verleggen’, kinderen steeds weer 
weten te stimuleren de eigen 
mogelijkheden te ontdekken en te 
ontplooien. 



Het team

7 leerkrachten

Vakleerkracht Duits

Vakleerkracht muziek (AMV vanuit de 
muziekschool)

Conciërge, interieurverzorgsters en administratieve 
ondersteuning

Intern begeleider (verantwoordelijk voor 
ondersteuning van leerkrachten en leerlingen)

Directie (Lianne ter Steeg; Marcel Driever 
waarnemend)



Leerlingaantallen

� In juli 2019 zitten er 70 leerlingen op de Pius (tot nu toe 
bekende instroom). 

� Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit er meer dan de bij 
ons bekende prognoses. 

� De uitstroom van de groepen 8 is op dit moment kleiner 
dan de instroom van onderaf (stabiel of lichte groei t.a.v. 
leerlingaantal)

� Combinatiegroepen; 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. 

� Veel ondersteuning van d.m.v. extra leerkrachturen. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

74 68 65 65 69 ± 70



Het onderwijs op de Pius X

Sterke basis t.a.v. 
rekenen, taal en 

lezen

Ontwikkel- en 
ervaringsgericht 
onderwijs voor 

kleuters

Veel digitale 
leermiddelen

Sinds dit schooljaar 
‘Muziek op school’ 
(AMV lessen groep 

3-4-5)

Daarnaast de wens 
om muziekles in 

andere groepen te 
kunnen realiseren

Bibliotheek op 
school (intensieve 
samenwerking met 
de Achterhoekse 

Poort)

School maakt iedere 
dag gebruik van het 

multifunctioneel 
kunstgrasveld

Alle groepen maken 
wekelijks gebruik van 

de gymzaal van ‘t 
Dorpshuus

Dorpshuus
Groene 

belevingsruimte



Ontwikkelingen

BINNEN: Heel veel opgeruimd!
Schilderwerk binnen 
(reeds gerealiseerd)

Nieuw meubilair op het 
‘leerplein’, nieuwe 
kapstokken, nieuw 

(inbouw)kasten (najaar 
2018)

BUITEN:
Aanpassingen 

schoolplein; ‘natuurlijk’ 
spelen staat centraal

Schilderwerk
Tuin en aanzicht 

opkomst plein van de 
school



Uitnodiging

Woensdag 18 
september

Inloopavond voor 
ouders, kinderen 

en andere 
belangstellenden

Pius X tussen
18.30 en 19.30 uur

Wees welkom!



� Wetgeving sinds mei 2018 

� Verenigingen/stichtingen die persoonsgegevens     

verwerken moeten in ieder geval    

privacy statement hebben

Europese privacyregels AVGEuropese privacyregels AVG



Speerpunten VDVV  2018/2019Speerpunten VDVV  2018/2019

� Hoofdstraat 

� Structuur in samenwerking  van verschillende   

partijen en of VDVV hierin een rol moet hebben?

� Visie 2025

� In stand houden / toekomstbestendig maken van 

huidige voorzieningen

Toekomst van het dorp 

maken we zelf

Toekomst van het dorp 

maken we zelf



Samenwerken



Op weg naar 2025
Hoe ??



HoofdstraatHoofdstraat



ProjectgroepProjectgroep

• Carine Eelderink

• Marloes v.d. Heijden

• Ferdie v.d. Pavert *

• Harm Harmsen*

• Wiel Geelen

• VDVV

HoofdstraatHoofdstraat



Hoofdstraat eindresultaatHoofdstraat eindresultaat



Maarr… voordat het zover is …………



VARSSELDER

Herinrichting Hoofdstraat



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

� Verwijderen verhardingen, groen en bomen;

� Saneren verontreinigde grond onder rijbaan en oostelijke wegberm;

� Werkzaamheden aan waterleiding;

� Vervangen huisaansluitingen vanaf hoofdriool tot aan de erfgrens;

� Aanbrengen kolken, puinverharding en grondverbetering groenvakken;

� Aanbrengen trottoirbanden en elementenverhardingen trottoirs, p-vakken en rijbaan;

� Aanbrengen openbare verlichting;

� Aanbrengen groen (bomen en vaste planten).

WAT GAAN WE DOEN IN DE HOOFDSTRAAT?



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

� Civiele werkzaamheden uitvoering door: Hoornstra Infrabouw Doesburg;

� Werkzaamheden K-L uitvoering door: A.HAK Doetinchem;

� Bereikbaarheid en beperken overlast, werkzaamheden in 3 fases uitvoeren:

� Fase 1: vanaf Berghseweg tot aan Hoofdstraat huisnr. 42 (voorbij Leemlandseweg); 

� Fase 2: vanaf huisnr. 42 tot en met de t-splitsing Achter de Molen;

� Fase 3: vanaf kruising Achter de Molen tot aan de t-splitsing Varsselderseweg;

HOE GAAN WE HET DOEN?



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

� Voorbereidende werkzaamheden fase 1: week 38 – 39;

� Start werkzaamheden K-L fase 1: week 40 (huisaansluitingen) week 41 (hoofdleiding)

� Voorbereidende werkzaamheden fase 2: week 47 - 48;

� Start werkzaamheden K-L fase 2: week 49 – 50 – 51;

� Werkzaamheden fase 3 wordt nader bepaald;

� Gereed medio mei 2019 (onder voorbehoud van onvoorziene zaken en 

weersomstandigheden).

WANNEER GAAN WE HET DOEN?



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

� Vervangen waterleiding Vitens;

� Bestaande asbestcement-leiding wordt vervangen door PVC;

� Gelegen aan oostzijde (even-huisnummers), deze zijde relatief meeste overlast;

� Bij groot aantal woningen vervanging tot in de meterkast!

WERKZAAMHEDEN AAN KABELS EN LEIDINGEN



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

� Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden van uw woning/perceel: altijd te voet;

� Bereikbaarheid fase 1: parkeerplaats dorpshuis en sportcomplex;

� Inzameling huisvuil;

� Verwijderen overhangend groen en overige obstakels;

� Parkeren in de omgeving of indien mogelijk op eigen terrein, rijbaan vrijhouden!; 

� Communicatie voorafgaand en tijdens uitvoering werkzaamheden:

� Gemeente, Hoornstra Infrabouw en A.HAK/Vitens

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN….



Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

VRAGEN?



Varsselder –Veldhunten,  een dorp 

waar het nu maar ook in de 

toekomst niet alleen goed wonen is 

maar ook goed leaven.



W.v.t.t.k   / Rondvraag


