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Agenda

1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Notulen ALV 2021 bijlage
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel verslag 2021 en controle kascommissie
6. Begroting 2022
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Programma 2022
10.Rondvraag
11.Sluiting

ALV 2022



Notulen vorige ALV 

Vergaderdatum: 30 maart 2021 
Vergaderlocatie: online 
Aanwezig: 8 leden
Bestuursleden: Gijs Pelgrom, Henkjan Garretsen, Linda 
Wassink, Henny Dokter, Ronald Pelgrom en Monique 
Verbeek
Raffaela Amato verhinderd

De notulen zijn als bijlage verzonden.

ALV 2022



Jaarverslag 2021

Januari
Bestuursvergadering 
Hoe geven we invulling aan de thema’s: 
Verbinden, belangenbehartiging, signalerings- en kennisoverdracht, 
bevorderen zichtbaarheid en economische activiteit



Jaarverslag 2021

Februari
Start bouw nieuwe website OV-HKD.NL 
Moderne vormgeving
Alle leden een eigen pagina



Jaarverslag 2021

Maart
Algemene Leden Vergadering - online 
Bestuurswisselingen



Jaarverslag 2021

April
Overdracht toerisme van Henny naar Ronald 

Persbericht gemeente 30 april in Contact

“De campagne ‘Tot Slot! In Bronckhorst’ vormt een paraplu boven alle toeristische platforms 

die er al zijn en moet gaan zorgen voor een betere vindbaarheid, herkenbaarheid en 

bereikbaarheid van deze prachtige omgeving.”



Jaarverslag 2021

Mei
Implementatie nieuwe website 



Jaarverslag 2021

Juni
Start werkgroep Toerisme

Reisverslag “Reis van Gijs” 
Bedrijfsbezoeken in Coronatijd

De aanleiding was het wegvallen van onze  
bijeenkomsten. 

Het leek ons als bestuur een goed plan om de stap 
naar voren te zetten en actief bij ondernemers langs 
te gaan. 

Meerdere ondernemers die ik in de Reis heb mogen 
ontmoeten hebben we benaderd met de vraag; 
“Wil jij hier iets over vertellen?”. 

Degene die er zin in had doet het, zo simpel!

Uitreiking toeristische scheurblokken



Jaarverslag 2021

Juli
Presentatie Gelre Advocaten - online

“Ons automatiseringssysteem maakt een secretariaat overbodig.” 



Jaarverslag 2021

Augustus Routes

IVN natuurroutes
De afgelopen periode zijn er vier natuurwandelroutes in onze 
regio op de website ivn.nl van het IVN geplaatst en via apps te 
beleven. De routes zijn een succes, de folders waren al snel op 
en worden weer bijgedrukt.

E-bike routes 
Er zijn twee E-bike routes gerealiseerd, een route van 54 km en 
een route van 60 km, beide door onze regio en ook daarbuiten, 
de actieradius van fietsers is tegenwoordig groot. 



Jaarverslag 2021

September Bestuursvergadering – o.a. WBTR 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Doen we het goed? Zijn er vereisten?

Gijs en Monique stellen een notitie op.
Checklist Vrijwilligers Platform bestudeerd, 
dubbelchecken met statuten en gegevens notaris.nl

Conclusie, we doen het goed!
Een aantal punten wordt meegenomen in een komende 
statutenwijziging. 
De notitie is dan ook goedgekeurd.



Jaarverslag 2021

Oktober
Bedrijfsbezoek De Preinerei Hummelo 

“Een proeverij van twee witte en twee rode wijnen, 
de uitleg van Roland en de hapjes van Manon deden de wijnen extra lekker smaken.” 



Jaarverslag 2021

November
Bestuursvergadering - online 

Windmolens
Moeten we als OV-HKD een standpunt innemen?

Het is niet in lijn met de doelstelling van de vereniging. 
Dus we besluiten via een enquête aan de leden te vragen of zij zich willen 
organiseren.

Reclamebelasting
Bronckhorst kent reclamebelasting, daarmee wordt het 
Ondernemersfonds gevuld. Daar worden kernen en 
winkelgebieden mee aangekleed rond thema’s, borden geplaatst 
etc. Onze regio in de gemeente Bronckhorst is een vreemde 
eend in de bijt. Wij kennen géén reclamebelasting en er is dan 
ook geen fonds dat gevuld wordt.

In 2022 nader te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn. 



Jaarverslag 2021

December
Activiteiten worden gepland en geannuleerd wegens de lock-down

We kijken terug op een jaar waarin weinig kon maar toch veel is gedaan

Bestuur OV-HKD 



ALV 2022
Financieel verslag 



ALV 2022
Financieel verslag 



ALV 2022
Financieel verslag 



ALV 2022
Controle kascommissie



ALV 2022
Financieel verslag 



ALV 2022
Benoeming kascommissie 2022

Eerste kascontroleur

Leo den Hoed

Tweede kascontroleur

Vacature 

Reserve kascontroleur

Ceciel Bremer



ALV 2022
Bestuursverkiezing

Afgetreden per 1 januari 2022

Duo-secretaris             - Monique Verbeek

Voorstel invulling vacatures

Duo-secretaris              - Han van der Lans 

Algemeen bestuurslid   - Roland Goos



ALV 2022
Programma 2022

• Activiteiten en bedrijfsbezoeken

• Website TotSlot! In Bronckhorst

• Bronckhorster Express

• Normaalroute

• Reclamebelasting

• Ledenwerving



ALV 2022
Rondvraag



ALV 2022
Sluiting

Dank

voor jullie
inbreng!

Groeten uit Hummelo Keppel Drempt 


