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Jaarvergadering Kontaktraad – 28 Juni 2021
De Zomp, de Korenakker te Loil
19:30uur.
Edwin van Onna
Ries Berndsen
Harrie Mom, Heidy Ebbing, Melvin Rasing, Peter Bosman.

1. Opening.
Edwin opent de vergadering en heet voor de eerste keer iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering 28 september 2020.
Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt op de notulen van 28 september 2020:
-Tonnie Peters: -Punt 4 bedrag Haella moet €1500,- zijn.
Geen verdere opmerkingen.
3. Bestuurlijke mutaties:
a. Aangetreden: Edwin van Onna en Femke Schuurman.
b. Afgetreden: Gerard Gies.
4. Financieel verslag door penningmeester Gerard Gies/Femke Schuurman.
Gerard/Femke geven toelichting bij het financieel verslag van 2020.
a. Kascommissie
Melvin Rasing en Remco Bok vertegenwoordigen de kascommissie, en zijn in juni
samengekomen, samen met Femke bij Gerard thuis. De conclusie is dat ze akkoord gaan met het
financiële verslag van 2020. ‘Het ziet er zeer degelijk uit, en de cijfers zijn correct.’ Willemien is
aftredend omdat ze dit al 2 jaar heeft gedaan. Melvin is voor het laatst als kascommissie. Er
wordt gezocht naar een opvolger voor de komende 2 jaar. Remco Bok ondertekent terplekke de
Kascontrole. Willemien Derksen gaat de komende 2 jaar deel uitmaken van de kascommissie.
b. Begroting 2021
Femke neemt ons mee door de begroting voor 2021.
-Nieuwe adverteerders gezocht en gevonden om de kosten van het boekje beter te dekken.
-Veel aanmeldingen voor het Kontaktraad lidmaatschap, van buiten Loil. -Vraag van Bennie Bus:
Er zou een vergoeding komen vanuit de windmolens van Angerlo; deze vergoeding wordt door
een commissie per project bekeken.
5. Vaststellen diverse tarieven, per 01-01-2022.
Abonnementskosten Kontaktraadboekje bij bezorging buiten Loil:
Bijdrage nu:
Per 1-1-2022
€10,00
€ 11,00
Bijdrage verenigingen:
-Minder dan 50 leden: (Sjanté)
Bijdrage nu:
€ 35,00

Per 1-1-2022
€ 40,00

-50 tot 100 leden of een stichting: (Amicitia, Sv. Loil volleybal, Survival, Lovida, Openluchtspel)
Bijdrage nu:
Per 1-1-2022
€ 70,00
€ 75,00
-Meer dan 100 leden: (Schuttersgilde, Vr. Drammers, Sv. Loil voetbal, Parochie)
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Bijdrage nu:
€ 100,00

Per 1-1-2022
€ 110,00

Advertentiekosten:
10 uitgaven dezelfde advertentie, totale kosten per jaar:
Kosten nu:
Per 1-1-2022
¼ A5- pagina:
€ 95,00
€ 105,00
½ A5- pagina:
€ 140,00
€ 160,00
1 hele A5- pagina:
€ 250,00
€ 275,00
Hele achterpagina (A5): € 350,00*
€ 375,00
Per uitgave wisselende advertentie, totale kosten per jaar:
Kosten nu:
Per 1-1-2022
¼ A5- pagina:
€ 140,00
€ 150,00
½ A5- pagina:
€ 200,00
€ 210,00
1 hele A5- pagina:
€ 400,00
€ 425,00
Hele achterpagina (A5): € 700,00*
€ 750,00
Eénmalige advertentie, per advertentie:
Kosten nu:
Per 1-1-2022
¼ A5- pagina:
€ 25,00`
€ 30,00
½ A5- pagina:
€ 40,00
€ 50,00
1 hele A5- pagina:
€ 75,00
€ 90,00
Hele achterpagina (A5): € 125,00*
€ 140,00
* indien achterpagina beschikbaar
Advertentie op website www.loil.nl
Kosten nu:
Per 1-1-2022
€ 50,00
€ 50,00 (ongewijzigd)
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: Terugblikken en vooruitkijken
a. Commissie communicatie. (Jeroen Baerends)
-2 extra edities van het boekjes, totaal 18500 boekjes over het jaar
-in 2020 het dubbele aantal bezoekers online (bijna 34000 hits).
-Veel acties opgetrommeld, waaronder luisterverhalen uit het boek Loil 2000.
-Montferland journaal, er is iedere week een halve pagina beschikbaar voor Loil, dus daar
kunnen alle verenigingen gebruik van maken.
-Commissie communicatie wordt breder door beter samen te werken op het gebied van
communicatie met andere Loilse verenigingen en stichtingen
b. Commissie sociale samenhang. (Heidy Ebbing)
-Corona activiteiten:
Subsidies binnen gehaald voor goede acties. Waaronder €9000,- van de provincie. Er zit nog
een bedrag van €7000,- nog in.
Subsidieaanvraag gedaan voor Spol, voor een gratis maaltijd.
Duofiets: wordt regelmatig gebruikt.
Maalderij: Er gebeurd wel wat, niet altijd in positieve zin, maar het project wordt door Loil
toch goed opgenomen.
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Samen sporten gaat nog steeds door, in wisselende samenstellingen, en wordt positief
ontvangen.
c. Commissie onderwijs. (Edwin van Onna)
Edwin gaat wekelijks naar de basisschool, o.a. om les te geven aan groep 8 voor de musical.
Er is een grote slag gemaakt met de doorvoering van het Dalton onderwijs.
Het leerlingaantal is licht stijgend; de onderbouw is groter dan de bovenbouw, de kleinste
groep is groep 8.
Er zijn mooie buitenwerkplekken gerealiseerd.
Er zijn voor de toekomst plannen in ontwikkeling om het schoolplein op te knappen.
d. Commissie natuur en recreatie. (Margreet Peters-Looman)
Het ommetje is goed belopen in 2020.
Aan de Doetinchemseweg is een stuk route er uit gegaan, route wordt aangepast. Er komt
een stukje bij, in Holthuizen. Aan de Groenestraat komt een aansluiting op het
Schattenkerkse bos. Er is een actief groepje vrijwilligers die afval raapt en helpt met het
onderhoud van het ommetje.
Geert Wanders: Moet het ommetje in Loil blijven, of mag stukje Nieuw-Wehl er ook bij, er is
een stuk natuurpad aan die kant aangelegd. Margreet gaat met de werkgroep de
mogelijkheden bekijken.
e. Commissie wonen. (Ries Berndsen)
-Opgestelde documenten zijn aangeleverd bij de gemeente Montferland voor
inbreidingsmogelijkheden en alle mogelijke uitbreidingslocaties.
-Er is een beoordeling gedaan voor de meest kansrijke locatie voor mogelijke woningbouw.
De exacte locatie ligt nog niet vast.
-Er wordt door gem. Montferland onderzoek gedaan naar ontsluitingswegen voor mogelijke
woningbouw.
f.

Commissie dorpsvisie Loil 2020-2030
Dit ligt in handen van Peter Bosman en Heidy Ebbing. Op dit moment is omwille van
coronaperikelen het nog niet gelukt dit op te starten. Na de vakantieperiode wordt getracht
dit zo snel mogelijk vorm te gaan geven.

g. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil
-Harm Peters neemt ons in het kort mee in de plannen van ’t Hart van Loil. De interne
verbouwing in de kerk, vloer, isolatie, elektra, tussenwand, is het enige besluitvoorstel die
het bestuur in 2020 aan de Raad van Toezicht heeft voorgesteld om vast te stellen.
-De Kontaktraad heeft een zetel in de Raad van Toezicht van stichting ’t Hart van Loil. Ries
Berndsen vervult deze functie.
-In 2020 is gewerkt aan de waarborging van ‘good governance,’ m.a.w. hoe kunnen we er
voor zorgen dat we een verlengstuk zijn van het bestuur, en wanneer besturen we het
geheel juist. Nagenoeg alle besluiten die in dat jaar genomen zijn, zijn hieraan gerelateerd,
denk aan, profielen voor bestuursleden, schema van aftreden, en een besluiten proces
tussen het bestuur en de rvt vastgesteld.
-Stukje van Harrie Mom over het onderwerp ‘Good governance’ voorgelezen.( zie bijlage)
7. Plattelandsraad.
Zie de bijlage voor het complete verslag.
8. Planning financiële(donateursacties alle verenigingen mei 2020- Mei 2021?
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Verzoek aan alle verenigingen om data door te geven om geen dubbelingen te hebben.
-Dansgarde gaat weer in de herfstvakantie rond.
9. Medelingen
Edwin: Zomer in Gelderland komt naar Loil toe in 2021, er is inmiddels een commissie bezig
om dit voor zo ver dit kan goed voor te bereiden.
10. Rondvraag
-Rob Mos: Februari; raad was er commotie over de communicatie tussen de dorpsraden en
de gemeenteraad. TP: na 4 hoofdstukken is dit plan door gem. Montferland vastgesteld.
-Rob Mos: Wordt er een politieke avond georganiseerd: Edwin; de plannen zijn er, moeten
nog wel ingevuld worden.
11. Sluiting
Edwin van Onna sluit de vergadering af met een gedicht van Ton Bolder uit het boek Loil
2000.
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Aantal
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Naam
Tonnie Peters
Ries Berndsen
Gerard Gies
Heidy Ebbing
Theo Wanders
Margreet Peters
Peter Bosman
Edwin de Kinkelaar
Joep Buiting
Remco Bok
Melvin Rasing
Tonnie Hetterscheid
Man van Willemien Derksen
Martin Tiemessen
Harrie Mom
Marcel Wiendels
Raymond Raben
Geert Wanders
Frank Gies
Mischa Pet
Geert Stienissen
Rob Mos
Bennie Wiendels
Henk Groote
Edwin van Onna
Tonnie Bosman
Eric Welling

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bezorgers

Vertegenwoordiger van
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad
Kontaktraad

Kascontrole

Kontaktraad/Schutterij
Schutterij
Kontaktraad
VvV 't Hart van Loil
Plattelandsraad / RvT HvL
Vrolijke Drammers
Vrolijke Drammers
SV Loil Volleybal
St. Openluchtspel Loil

Kascontrole

St. Openluchtspel Loil
Lijst Rob Mos
Schutterij/schietclub
Lijst Henk Groote
Events & Innovations
VvV 't Hart van Loil
VvV 't Hart van Loil / RvT HvL
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