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Jaarverslag 2020 

 
 
Activiteiten 
 
Na een goed bezochte en geslaagde Nieuwjaarsborrel met heerlijke kniepertjes op 11 januari 
volgde op 14 februari 2020 de algemene ledenvergadering van de Vereniging.  Naast de 
gebruikelijke onderwerpen als begroting en jaarverslag presenteerde het bestuur zijn plannen 
voor het komende jaar. Op stapel stonden onder andere viering van 75 jaar vrijheid, een 
bijdrage aan de 4 mei-bijeenkomst, maandelijkse koffieochtenden en kroegavonden en viermaal 
per jaar samen eten. Ook maakten de opschoonactie voor het verwijderen van zwerfafval, 
bemoeienissen rond Kromkamp, blijvende deelname aan het dorpsbelangenoverleg van de 
gemeente Oude IJsselstreek en het verkeer deel uit van het jaarplan voor 2020. 
 
De algemene ledenvergadering eindigde met de eerste Sinderense pub quiz onder het genot 
van een hapje en drankje. 
 
In maart bezochten twee bestuursleden het dorpsbelangenoverleg waar gesproken is over het 
nieuwe beleid dat de gemeente heeft vastgesteld voor wonen en het levend landschap. 
 
Voordat echter aan alle plannen goed gestalte gegeven kon worden, gooide het coronavirus roet 
in het eten. Op 12 maart vernam het bestuur dat het Buurtschapshuis haar deuren zou sluiten 
tot 31 maart. Het bestuur kon niet eerder vergaderen dan op 10 juni.  
 
Op 3 juli schonk zangvereniging De Vriendenkring een rode beuk met een bank erom heen aan 
Sinderen. Sinderens Belang nam boom en bank namens de Sinderense gemeenschap in 
ontvangst. De Vriendenkring stopte na 93 jaar haar activiteiten omdat vanwege de vergrijzing 
haar toekomstperspectief te gering was. 
 
Op 31 juli organiseerde Sinderens Belang met inachtneming van de anderhalve meter een 
zomerborrel.  
 
De gemeente kondigde aan dat Sinderen waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid een 
uitzondering is geweest wat betreft het plaatsen van zogenaamde sandwichborden en dat aan 
deze uitzondering een einde gemaakt zou worden. Sinderens Belang heeft de gemeente gemeld 
dat het argument van de verkeersveiligheid wat haar betreft nog steeds valide is en dat de enige 
plaats waar mogelijk een sandwichbord geplaatst kan worden, de lantaarnpaal bij het 
Buurtschapshuis is.  Met overige aankondigingen zoals bijvoorbeeld van de Oranjevereniging of 
Old Timertreffen op borden en aankondigingen volgens de geldende voorwaarden is Sinderens 
Belang wel akkoord gegaan. 
 
Naar aanleiding van de mededeling van Op Koers dat in september met 34 kinderen in twee 
groepen gestart wordt, vond het bestuur dat voor een positief effect in oktober iets 
georganiseerd zou moeten worden om te laten zien dat de school op Sinderen nog bestaat. 
Gepland was in september kennis te maken met de nieuwe directeur en ideeën hierover door te 
geven. Het gesprek met de nieuwe directeur vond echter pas begin oktober plaats; 
mogelijkheden om iets te organiseren voor de school hebben mede daardoor niet plaats kunnen 
vinden. De directeur zou acties voor behoud van de school overleggen met de schoolbestuurder 
en aan ons terugkoppelen. Deze terugkoppeling kwam uiteindelijk pas in het voorjaar van 2021 
in de vorm van het voorgenomen besluit tot sluiting van de school per augustus 2022. 
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In september vond de opschoondag plaats. Bestuur en enkele leden hebben samen met 
Vrouwen van Nu wegen en bermen schoongemaakt. Gelukkig was het niet zo koud als bij 
andere opschoondagen. De opbrengst is gedeeld met Vrouwen van Nu. 
 
Op 1 oktober toen het Buurtschapshuis korte tijd open was, heeft een eerste koffieochtend 
plaatsgevonden. Veertien mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en genoten van lekkere 
taart bij de koffie. 
 
Op verzoek van Sinderens Belang vond in november 2020 een telling van het verkeer op vijf 
punten in Sinderen plaats. Handhaving van de maximumsnelheid en de geslotenverklaring voor 
vrachtverkeer door een gedeelte van de kom is een taak van de politie. Dit heeft echter geen 
prioriteit. De resultaten van de tellingen laten volgens de gemeente een positief beeld zien. Op 
vrijwel alle telpunten is de verkeersintensiteit afgenomen t.o.v. 2015. Wat betreft het 
vrachtverkeer zijn het zelfs forse afnames. Het vrachtverkeer is alleen licht toegenomen / vrijwel 
gelijk gebleven op de verbinding vanuit Aalten (telpunt Aaltenseweg ter hoogte van Ankersmit). 
Maar deze verbinding is niet afgesloten voor vrachtverkeer. Een coronaeffect op de aantallen 
acht de gemeente bij vrachtverkeer minder waarschijnlijk. Ook bij personenautoverkeer ziet de 
gemeente in het algemeen maar een beperkt coronaeffect voor de totale intensiteit per werkdag. 
Als bestuur zijn we blij met de afname van het aantal vrachtwagens. Wel komen er nog steeds 
zo’n 50 vrachtwagens per dag door de kern (die overwegend de geslotenverklaring negeren), 
maar hieraan is weinig te doen, anders dan meer handhaving. Meer uitkomsten en een 
samenvatting van de tellingen was te lezen in de nieuwsmail van maart 2021. Eventuele 
klachten kunnen gemeld worden bij de gemeente (meldpunt op de website). 
 
De kerstboom is vervangen door een vlaggenmastkerstboom vanwege de duurzaamheid.  
 
Als eindejaarsactiviteit bracht het bestuur kerststollen met een nieuwjaarswens rond bij alle 
leden van Sinderens Belang.  
 
Ons dorpsplan loopt tot of tot en met 2021. Door Covid-19 is de ontwikkeling van een nieuw plan 
uitgesteld. 
 
Samenstelling werkgroepen 
Voor Sinderense activiteiten waren afgelopen jaar de volgende werkgroepen actief: 
Werkgroep Groen: Joop Lammers, Berd Westerveld, Charlotte Westerveld, Anna Kemp 
Onderhoud Herinneringsmonument: Dick Kobes 
Beheer klok: Henk Tolkamp 
Hijsen en strijken vlaggen op feest- en herdenkingsdagen: Sander Vredegoor 
Kerstboom: De kerstboom van SB is in 2020 geplaatst door Wim en Maik Gesink en Jan 
Brouwer. 
 
Communicatie & PR 
Tussentijdse communicatie met de leden vindt plaats via de mail. Alleen bij belangrijke 
onderwerpen wordt de post huis-aan-huis bezorgd bij die leden die geen email gebruiken. In 
2020 is twee maal een informatiemail verzonden. 
De website www.sinderen.com valt onder verantwoordelijkheid van SB. Onze webmaster Hans 
Grimbergen heeft ook dit jaar weer gezorgd dat nieuws dat hem bereikt snel op de site wordt 
geplaatst, waarvoor onze grote dank. Verder gebruikt het bestuur de Facebookpagina van SB 
om te communiceren met leden en anderen. 
 
 
 

http://www.sinderen.com/
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Verenigingszaken 
De vereniging telt op 31 december 2020 225 leden/donateurs. Per 1 januari 2020 was dit 223. In 
2020 hebben 6 leden opgezegd (hoofdzakelijk vanwege overlijden of verhuizing) en hebben zich 
8 nieuwe leden aangemeld.  
 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2020 als volgt:  
 
Wilma Mossink  voorzitter 
Marjon Groot Nibbelink secretaris & ledenadministratie 
Wim Gesink penningmeester 
Carla Nieuwenhuis bestuurslid 
Madelon Ankersmit bestuurslid 
Jan Brouwer bestuurslid  
Alda Neevel bestuurslid 
Johan Klein Wolterink bestuurslid 
Dianne Masselink  bestuurslid 
 
Binnen het bestuur zijn contactpersonen benoemd voor werkgroepen en projecten die door niet-
bestuursleden worden uitgevoerd. De taakverdeling was als volgt: 
 
Stichting Beheer Buurtschapshuis Carla Nieuwenhuis en Wim Gesink 
Werkgroep Groen op Sinderen Wilma Mossink   
Peuteropvang & School  Marjon Groot Nibbelink, Carla Nieuwenhuis 
Website & Communicatie Marjon Groot Nibbelink, Alda Neevel, Johan Klein Wolterink 
 
Het bestuur vergaderde 8 maal, vanwege corona deels in de kleine zaal op 1,5 m afstand en 
deels online. 
 
 

Voor akkoord 24 september 2021: 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 

 
W.A.M Mossink       M.A. Groot Nibbelink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


