
Algemene ledenvergadering 12 mei 2022

Goedenavond!
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2

Opening

• Bestuursverslag

• Terugblik 2021

• Vooruitblik 2022

• Financieel verslag

• Nieuw bestuurslid

• Rondvraag

Sluiting en borrel



Bestuursverslag
2021 & 2022



Terugblik 2021



Jaardoelen 2021

Cooperatie
- Coöperatie starten 
- Werkgroep voor Plan Elderhoeve 2025
- Werkgroep voor Ontwikkeling van 

woonruimte voor (alleenstaande?) 
ouderen en jongeren

- Gestart! Maart 2021
- Gestart! April 2022
- Nog niet gestart



Jaardoelen 2021

Betrokkenheid van Eldenaren
- Ten minste 6 5 Openbare vergaderingen 
- 50 leden
- 20 Eldense deelnemers bij openbare 

vergaderingen
- Kennis maken met alle Eldense verenigingen
- 10 dorpsinitiatieven ondersteunen en afronden

- Gedaan! Sinds okt weer fysiek
- Huidige stand: 41
- Ongeveer…

- Nog niet
- ??



Jaardoelen 2021

Verbinding met gemeente
- “Masterpan” Elden
- Dorpsvisie actief aandragen bij gemeente 

als voorbeeld voor de Omgevingswet
- Aansluiten bij informatiedeling van de 

gemeente (bijv. AZC, energie, etc.)

- Gepresenteerd! Oktober 2021
- Masterplan aangeboden aan wethouder 

en Gemeenteraad! Oktober 2021
- Nog weinig actie.



Wat gebeurt er in 2022?



Jaardoelen 2022

Cooperatie
- Werkgroep voor Plan Elderhoeve 2025
- Werkgroep voor Ontwikkeling van woonruimte 

voor (alleenstaande?) ouderen en jongeren
- Werkgroep voor Visie op de Brink

Groen / duurzaamheid
- Groene daken en straten promoten
- Toename aantal bomen in Elden
- Bomenlaan Rijksweg richting OHRA

Ruimtelijke ordening
- Actief participeren bij het opstellen 

Omgevingsvisie/-plan Elden op basis van het 
Masterplan

- Starten met opstellen Dorpsvisie 2030

Sociale cohesie
- Zichtbaarheid DPE vergroten (evenementen)
- EldenOnline + sociale media actief bijhouden
- Evenementenbord Elden
- Kennis maken met alle Eldense verenigingen 

op het Denktank-overzicht (doel: hoe kunnen 
we elkaar versterken?)

Onderstreept = momenteel al mee bezig

Werkgroep gestart

Bijna gestart

Plan wordt gemaakt

Inventarisatie af

Erg lastig voor 
gemeente

Hopelijk gezien!?



En daarnaast ondersteunen bij en samenwerken met…

Pastorie 
Huissensedijk 14

Lucaspastorie

Versmarkt / 

de bongerd

Ons Huis
Scooters de 

Betuwe

Appartementen 
Aubadepad

Eldense DraaiOpslag 
verenigingen

De SHELDe SEE

Hallo Elden

Dorpsvereniging

Jullie Eldense 
initiatieven..!



Financieel verslag
2021 



Balans

Balans 31-12-2021

Debet / activa Credit / passiva
Vaste activa
(grond, terreinen, gebouwen) € 0,00 Eigen vermogen € 660,00

Vlottende activa
(voorraden, debiteuren) € 0,00

Vreemd vermogen
(schulden, crediteuren) € 0,00

Bank € 0,00

Kas € 660,00
Totaal € 660,00 Totaal € 660,00



Winst- en verliesrekening
BATEN KOSTEN

Begroting 2021 Result. 2021 Begroting 2021 Result. 2021

Initiatievenbudget - TLO gemeente € 5.000 € 4.921 Groen

Hondenpoepzakjesverkoop € 660 SHEL € 500 € 500

Hondenpoepinitiatief € 181

Bebouwing en architectuur

Behoud historisch erfgoed - Eldense Parels € 45

Sociaal en inwoners

Ondersteuning werkgroepen

SEE € 3.000 € 1.850

Elden Kids € 500 € 250

Hallo Elden € 1.000 € 1.300

Herdenking 4 mei Herdenking 4 mei € 175

Representatie € 0 € 89

Bedankje Parels € 107

Zaalhuur € 200

Website € 120

Dorpsinitiatieven

Ooievaars onderhoud € 103
Tegoed 2020 - Fietsen met 
herinneringen € 700 € 520 Groot onderhoud - Fietsen met herinneringen € 700 € 520
TLO bijdrage Juridische status € 2.000 € 2.328 Juridische status - DPE € 2.000 € 2.328

Saldo € 0 € 660
Totaal € 7.700 € 8.429 Totaal € 7.700 € 7.769



Toelichting
Naast de inkomsten uit het initiatievenbudget vanuit TLO hebben we ook de opbrengst van de verkoop van de 
hondenpoepzakjes binnen gekregen. De apart genoemde inkomsten voor de Fiets met herinneringen is een tegoed uit het 
voorgaande jaar waarin we al wel de uitgaven hadden toegezegd, maar de kosten nog niet gemaakt waren. Voor het oprichten van 
de Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A. begin 2021 zijn significante kosten gemaakt. Deze uitgaven zijn gedekt vanuit uit een 
ander potje van TLO wat specifiek voor dit doel ingezet kon worden.

Vanwege de aanhoudende beperkingen door Corona is er ook in 2021 slechts één fysieke openbare vergadering geweest en zijn 
bijna alle activiteiten niet door gegaan. Dit heeft geleid tot andere uitgaven dan oorspronkelijk verwacht en begroot. Zo hebben 
de SEE en de Elden Kids bijna geen activiteiten kunnen organiseren, maar liepen hun vaste kosten natuurlijk wel gewoon door en 
was er een incidentele uitgave. De SHEL lijkt weinig last te hebben van Corona en heeft daarnaast de renovatie van het hekwerk 
buiten het DPE om weten te financieren via de gemeente. Andere initiatieven en activiteiten die via de Open vergaderingen gepitcht 
zijn hebben uiteindelijk geen financiële aanvraag opgeleverd waardoor de uitgaven verder beperkt zijn geweest.

Een aantal onverwachte kosten die we hadden gingen naar onderhoud van de Eldense Ooievaars en het verwijderen van 
malware van Elden Online. Noemenswaardig is daarnaast een aantal uitgaven rond het Masterplan van de Eldense Parels en 
het feit dat we vanaf dit jaar ook betalen voor de zaalhuur van het dorpshuis voor (die ene) openbare vergadering en een aantal 
bestuursvergaderingen.

Het uiteindelijke saldo is 660 euro positief. Dit komt van de opbrengst van de hondenpoepzakjesverkoop en daarom als contante 
middelen op de balans.



Kascontrole

Wie helpt voor volgend jaar?



Nieuw bestuurslid



Rondvraag



Vragen of opmerkingen? Mail ons!
Dorpsplatform@elden.nl

Bedankt voor je aanwezigheid!

Borreltijd!


