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Jaarverslag Vereniging Ugchelens Belang 2019 
 

Algemeen 
Met de komst van Toon Hartgers en Gon Bakker als beheerders van het dorpshuis, braken er wat 
rustiger tijden aan voor het bestuur van UB. Natuurlijk, er kwamen nieuwe spelregels waar over 
gesproken moest worden. Dit gebeurt nu regulier twee maal per jaar met de vaste huurders die een 
contract hebben voor het gebruik van ruimtes in UB. Er is flink geklust, geschilderd en opgeknapt 
waardoor het dorpshuis er veel aantrekkelijker op is geworden. Dat bewoners nieuwsgierig waren was 
duidelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie. In jaren was het er niet zo druk. Het werd extra feestelijk toen 
bleek dat de Toon en Gon ook nog benoemd werden tot Dorpsprijswinnaars 2018.  
In het loop van het jaar werd het nodige  achterstallig onderhoud uitgevoerd en een stuk van het dak 
werd vervangen. Op verzoek van de leden is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Er is op 
bezuinigd door een aantal klussen vanaf 2020 met vrijwilligers te gaan doen. 
In het najaar werd bekend dat de buurschool De Touwladder gesloopt en nieuw gebouwd gaat 
worden. In het nieuwe ontwerp bleek dat de parkeerplaatsen op het achter terrein van UB ook door de 
school konden worden gebruikt. De gesprekken over het gebruik van UB privéterrein lopen nog door 
in 2020. 
De statuten uit 1987 aanpassen naar de huidige tijd nam ook de nodige tijd in beslag. Ieder lid moest 
persoonlijk een afschrift krijgen van deze nieuwe statuten. Er waren twee ledenvergaderingen nodig 
om de wijziging er door te krijgen. In het najaar nogmaals twee ledenvergaderingen om het besluit om 
de kascommissie te vervangen door een accountantsverklaring teruggedraaid te krijgen. Er werd ook  
een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd. Vanaf nu wordt er zowel in het voorjaar als in het 
najaar een ledenvergadering gehouden. Leden worden via e-mail en website op de hoogte gesteld. 
De jaarlijkse (hoge) druk en porti kosten komen daarmee grotendeels te vervallen.  
Het aantal leden was aan het einde van het jaar 1035. 

 
Het bestuur 
Met vier benoemde bestuursleden en een kandidaat bestuurslid was het bestuur onderbezet. In de 
leden vergadering van april werd penningmeester Jos Arendse herbenoemd. Harry Broekhuis start 
dan als kandidaat bestuurslid, een status die Lars Lourenco al heeft en nog even wil houden. Voor de 
zomervakantie nam Monique Nijhof de taak van secretaris op zich. Ze is daarbij ondersteund door 
Wilma Pothoven, die ook de procedure rond de wijziging van de statuten en het huishoudelijk 
reglement op zich nam. In de najaarsledenvergadering legde de voorzitter Stanny Schapendonk zijn 
taak neer en besloot Lars Lourenco niet tot te treden tot het bestuur en te vertrekken. Harry Broekhuis 
werd wel benoemd tot bestuurslid. Met het al aanwezig bestuurslid Joan van Buren bleef het aantal 
benoemde bestuursleden daarmee op vier met een vacature voor de voorzitter. Er melden zich drie 
kandidaten naar aanleiding van een oproep in de Bron. Zij zijn in december gestart. 
 
Het bestuur wordt geholpen door diverse commissies die allen hun eigen taak uitvoeren. Het bestuur 
is alle vrijwilligers heel erg dankbaar omdat, zonder hun inzet, de vereniging niet kan bestaan. 

 
De Commissie Soos 55+ 
Op woensdag 9 januari werd gestart met een Nieuwjaarsborrel. Daarna op 17 april de Paasmiddag 
met een geweldige leuk verzorgde Paasbrunch in UB en een gezellig muzikaal optreden van het 
Apeldoorns smartlappenkoor. 
Het jaarlijkse reisje, op 15 mei, begon in UB met een kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje. 
Daarna ging het via een mooie route naar Ootmarsum. In het Stadshotel kreeg men een overheerlijke 
lunch voorgeschoteld. Er was gelegenheid om zelf wat rond te kijken in dit leuke dorp en de expositie 
van Marius van Dokkum te bekijken. Ook werd de glasblazerij bezocht (met een demonstratie) met 
daarbij het sieraden-winkeltje. Daarna was er nog tijd om weer wat te wandelen en een drankje te 
nemen in het Stadshotel. De bus heeft iedereen weer keurig afgezet bij UB. Het was een heerlijke 
dag. Op de laatste middag voor de zomerstop op 17 juli had het Soosbestuur een paar verrassinkjes 
bedacht. Iedereen kreeg een consumptie en twee keer iets van een bittergarnituur uit de fooienpot. 
Aan het einde kwam de ijscokar van het IJskaffee de Kei met belgerinkel binnenrijden en iedereen 
kreeg een overheerlijk ijsje. Clubwinnaar van het seizoen koersballen is Henk Oosterkamp geworden. 
Hij kreeg de mooie gouden medaille. 
Dit jaar maar vijf keer geen Soos in de zomerstop, we starten 28 augustus weer. 
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Sinterklaasmiddag was op 28 november: De muziek van Bert van de Heuvel met zijn keyboard viel 
weer in de smaak. Er was weer een gezellige BINGO. Het Soos bestuur had voor leuke Sint-
cadeautjes gezorgd, zodat iedereen met een pakje naar huis ging. 
Als laatste de Kerstmiddag op 18 december. De middag begon in de sfeervol versierde zaal in UB met 
koffie/thee en een kerstkransje. Daarna kwam Juliette Peskens van het Apeldoorns verhalencollectief 
een leuk Kerstverhaal vertellen. Het Oosterhuuzens Dialectkoor was bereid om met een grote groep 
zangers voor de Soos op te treden. Dat werd een reuze succes! Er werd meegezongen en 
meegewiegd, zelf gedanst en polonaise gelopen!!! Iedereen kreeg bij het weggaan nog een mooie 
kaars met een pakje servetten. De plaatselijke Middenstand wordt weer hartelijk bedankt voor de 
bijdrage bij het Sinterklaas- en Kerstfeest. Ook is de Soos heel blij met de bijdrage van Noabers voor 
het elke week weer halen en terugbrengen van enkele van onze mensen. 
 

De Jeugdafdeling (JUB)  
Dit jaar zijn er  5 disco`s georganiseerd. Gemiddeld komen er  zo`n 135 kinderen. 
In maart  is er gecollecteerd voor Jantje Beton. Er is € 636,- opgehaald. De helft is voor de kas van het 
JUB. 
In april zijn de paasactiviteiten georganiseerd. Voor de peuters en onderbouw van de basisschool 
eieren zoeken en voor de bovenbouw een disco met quiz. 
Op 27 april natuurlijk Koningsdag. Springkussen, broodje knakworst, schminken, kleedjesmarkt en 
natuurlijk de oud Hollandse spelletjes. Ook de medewerking van de brandweer is ieder jaar weer 
reuze fijn. 
Na de zomerstop  kwam de zeskamp dat het voetbaltoernooi vervangt. Dit omdat een toernooi met 2 
basisscholen niet meer mogelijk is. Op de velden van Albatross, dat wel. De opkomst was  wat 
magertjes, maar het wordt in 2020 gewoon weer geprobeerd. De kosten voor de zeskamp worden 
volledig betaald door het inkomsten geld van de collecte Jantje Beton. Zo wordt het geld weer terug 
gegeven aan de Ugchelse kinderen. 
Dan gaat de landelijke intocht van Sinterklaas roet gooien in het gebeuren in ons dorp. De politie doet  
een dringend verzoek om de intocht te verplaatsen. Ze kunnen de veiligheid tijdens de optocht niet 
garanderen. Gelukkig kunnen alle medewerkers van deze dag een week later. En zo geschiet, op 
zaterdag 23 november komt de Sint naar Ugchelen. 
De hekkensluiter van het jaar is altijd het oliebollenbakken. Op zaterdag 7 december hebben we ons 
best gedaan om ongeveer voor 1500,- euro te verkopen. 
Het JUB bestuur bestaat uit 6 leden , dat is weinig, maar dankzij de helpende handen kunnen wij door 
met het organiseren van activiteiten voor de jeugd in Ugchelen. 

 
Het Jeugdhonk 

Bij het Jeugdhonk ging het dit jaar niet goed. Stimenz bleek geen budget meer te hebben voor een 
professionele jeugdwerker. Iemand die voor een prettige sfeer zorgt en meedenkt met de jeugd. Toen 
de Ugchelse jeugd wegbleef en het honk gevuld bleek met jeugd van buiten Ugchelen is er 
ingegrepen. Het bestuur is met Stimenz in gesprek voor het begeleiden door een jeugdwerker voordat 
er weer gebruik gemaakt kan worden van het jeugdhonk. 
 

De Commissie 75j Bestaan 

In de ledenvergadering werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die mee wilden werken aan een 
feestweek van wege de herdenking van 75jaar bevrijding. Al snel was er commissie gevormd waarbij 
ook de vaste huurders betrokken werden. Er is op diverse manieren naar inkomsten gezocht en 
gevonden waardoor bedachte activiteiten ook doorgang kunnen vinden. We zien uit naar een mooie 
periode rond deze herdenking in 2020. Daarmee de traditie in ere houdend waarmee Ugchelens 
Belang en daarmee Ugchelen bekend staat. 
 

Het ReparatieCafé 

In het najaar kwam er een reclame spot op de TV met de leuze “Waardeer het, Repareer het” wat 
misschien een verklaring geeft voor de grote groei van de aangeboden apparaten: van 110 naar 184, 
een groei van 65%. 
Er zijn  62 soorten apparaten aangeboden:  diverse koffiezetapparaten (het vaakst), een airco, een 
zeepdispenser, radio’s, grasmachines of een gourmetplaat. Ook lampen, printers, CD spelers, boor- 
en schuurmachines komen langs. Dit jaar ook naaimachines. Elke keer weer een uitdaging voor het 
team. Van 87 apparaten werd het probleem opgelost of gerepareerd. 15 eigenaren gingen een nieuw 
onderdeel kopen voor een definitieve reparatie. De eigenaren van 82 apparaten kregen te horen dat 
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het apparaat versleten was, niet te openen was, het kapotte onderdeel niet meer te koop was of werd 
doorverwezen naar een specialist. 
Het team, eind 2019 bestaande uit 8 reparateurs, een gastvrouw en 2 organisatoren, heeft een 
rondleiding gehad bij WEEE, een bedrijf dat o.a. elektrische apparaten uiteen haalt nadat ze als afval 
zijn ingeleverd (“recycling e-waste”). Dit bezoek werd gecombineerd met een kijkje in de grotendeels 
geautomatiseerde magazijn van Accell fietsen. Een leerzaam en gezellig dag. 
De bezoekers aan het ReparatieCafé komen nog voor 75% uit Ugchelen, de rest zijn inwoners van 
Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren en diverse wijken in Apeldoorn.  
  

De Commissie Financiële beheersmaatregelen 

In de ledenvergadering van april werd de vraag gesteld welke beheersmaatregelen kan een bestuur 
nemen om fraude en verduistering te voorkomen. Dit in combinatie met de werkzaamheden van een 
kascommissie. De gevormde commissie heeft een checklist met rapportage rapport voor de 
kascommissie gemaakt en heeft een “11 punten programma” ter advies aan het bestuur aangeboden.  
In de ledenvergadering van november toonden de leden zich tevreden met het geleverde, waarna 
deze commissie is opgeheven. 
 

Ondersteunende Activiteiten 

Het bestuur werkt ook samen met andere organisaties om in Ugchelen zaken gerealiseerd te krijgen. 
Dodenherdenking 4 mei bij De Kei 
De vereniging legt een krans namens de inwoners van Ugchelen. 
Kerstlichtjes op oorlogsgraven 24 december 
De vereniging helpt de organisatie die op kerstavond bij de graven van de Canadese bevrijders op 
Heidehof een brandende kaars plaatst. 
Cultuur bij je buur 14 april 
De vereniging is tijdens dit evenement gastheer/vrouw van het dorpshuis. Dit keer traden de artiesten 
Tammo Tamminga en de dames Edge op, het aantal bezoekers laat zien dat het evenement aan 
bekendheid wint. 
NL Doet 16 maart  
In overleg met het bestuur, de beheerder en in samenwerking met het Noaberschap was ook dit jaar 
het dorpshuis open voor de tussenstop van de wandelaars van Randerode. 
 
Het Vogelschieten 
Het Vogelschieten werd dit jaar voor de 70e keer georganiseerd. Een mijlpaal waar extra aandacht 
aan werd besteed. Alle oud schutterskoningen werden uitgenodigd waarvan er 19 meededen aan de 
wedstrijd. Van de 130 deelnemers werd er maar één Schutterskoning 2019 – het werd Nick Hylkema. 
Ook bij de jeugd was er veel interesse, daar werd Sven Pieters Junior Schutterskoning. 
 
Koningsdag  
Muziekvereniging Ugchelen begon de dag met een gezellig muzikaal onthaal. Het Rood-Wit-Blauw en 
de vlag van Ugchelen werden gehesen en de dag werd geopend met een korte toespraak. Vervolgens 
begonnen de kinderspelen. 
 
De Commissie Aantrekkelijkheid van het Lidmaatschap 
Ook deze commissie is benoemd naar aanleiding van een oproep in de ledenvergadering.  
Het aantal leden zakt en hoe krijg je dat weer omhoog. De commissie heeft in december haar plannen 
aan het bestuur voorgelegd en de uitvoering gaat in 2020 plaatshebben. 
 
De verkoop van Oliebollen 
Vanaf het laatste weekend in oktober tot begin december worden er op zeven vrij- en zaterdagen 
oliebakken gebakken en verkocht. De eigen Verkoopwagen mag in die periode geplaatst worden op 
de parkeerplaats van de AMI-kappers tegen vergoeding van een zak oliebollen per verkoopdag. 
Het aggregaat werd belangeloos beschikbaar gesteld door VOS. Het wordt donderdag gebracht door 
het bedrijf. Een vrijwilliger neemt het aggregaat mee en brengt het maandag retour. Er zijn ruim 60 
vrijwilligers betrokken bij het oliebollenfestijn. Er zijn bakkers, beslagmakers, koeriers en verkopers 
nodig, mensen die schoonmaken en wassen, olie-verversen, voor wisselgeld zorgen en de verkoopkar 
opstarten en afsluiten. De organisatie van de oliebollen kon dit jaar rekenen op nieuwe vrijwilligers bij 
alle onderdelen. Dit jaar zijn 67 baksels gemaakt en verkocht (268 emmers).De 21.775 oliebollen zet 
de stand op 962.802 en de verwachting is in 2021 de 1e miljoen aan te tikken. Die uitdaging staat! 
Met deze opbrengst is dit een super belangrijke inkomstenbron van de vereniging. 
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