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VAN HET BESTUUR 
Beste lezer! 
Je hebt op dit moment de allereerste PJG nieuwsbrief 
voor je. Een nieuwsbrief speciaal voor onze leden. 
Deze nieuwsbrief zal vier keer per jaar uitkomen. 
Wij vinden het juist in deze rare tijd belangrijk om aan 
onze leden te laten zien dat we er voor hen zijn en dat 
zij een beroep op ons kunnen doen.  
In een korte periode is ons land veranderd van een land 
dat volop draait in alle sectoren, naar een land waarin 
alleen essentiële sectoren nog goed functioneren. Wij 
proberen onze werkzaamheden zo veel mogelijk voort 
te zetten. Momenteel vinden de vergaderingen en over-
leggen digitaal plaats en dat gaat prima, al vinden we 
het wel erg jammer dat we elkaar niet in levende lijve 
kunnen zien. Ondanks dat proberen we zo goed moge-
lijk te anticiperen op de huidige actualiteit.  
 
Vanuit de werkgroep PJG zijn we de afgelopen periode 
druk bezig geweest met het leren kennen van interes-
sante Gelderse organisaties, zodat wij hier mogelijk een 
samenwerking mee aan kunnen gaan. Ook zijn we druk 
bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie.  
Het belangrijkste doel van deze visie is wat ons betreft 
dat we een toegevoegde waarde zijn voor de lokale ver-
enigingen.  
 

Wij gaan allemaal op onze eigen 
manier met deze crisis om. Li-
sanne Penterman (28 jaar uit Ei-
bergen) werkt als beleidsadvi-
seur in een ziekenhuis. Sinds kort 
werkt ze meer thuis dan dat ze 
ooit heeft gedaan.  

Voordeel hiervan is dat ze veel tijd kan besteden aan 
haar hondje, die ze nu twee maanden heeft, samen met 
haar vriend. Tijdens het wandelen geniet ze enorm van 
het zonnetje.  
 

Annemarie Slagman (32 jaar uit 
Laren) woont samen met haar 
man en drie kinderen op het 
platteland in Gelderland. Ze 
merkt dat de coronacrisis haar 
gezin dicht bij elkaar brengt. Zo-
wel haar man als zijzelf zijn be-
zige bijen en dat betekent dat ze 

voor de crisis zelden samen thuis waren. Nu zien ze el-
kaar veel vaker en dit maakt zowel hun, als de kinderen 
erg gelukkig. In het dagelijks leven werkt ze (parttime) 
als financieel/administratief medewerker bij een impor-
teur en distributeur in consumenten elektronica. Daar-
naast volgt ze een HBO-deeltijdstudie bedrijfseconomie 
en commerciële economie. In haar vrije tijd is ze voor-
zitter van de werkgroep PJG. Leuk om over Annemarie 
te weten is dat ze graag zingt als ze vrolijk is en thuis 
blijft als Flikken Maastricht op de televisie is. 
 

Ons nieuwste bestuurslid Bianca 

(23 jaar uit Laren) werkt in het 

ziekenhuis en zit midden in de 

coronacrisis. Na een aantal jaar 

als verpleegkundige te hebben 

gewerkt, is zij in maart begonnen 

met de opleiding tot operatieas-

sistent in het Deventer Ziekenhuis. Door de coronacrisis 

liggen de meeste operaties stil en is zij tijdelijk weer aan 

het werk gegaan als verpleegkundige op de cohort afde-

ling in het ziekenhuis.  
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Op deze afdeling liggen patiënten die besmet zijn met 

het corona virus. Het is heftig om te zien dat een virus 

zoveel mensen raakt en mensen hier zo ziek van kunnen 

worden. Wel vindt ze het fijn dat ze iets kan betekenen 

voor de samenleving in deze roerige tijd.  

Wij hopen dat jij (en jouw 
vereniging) deze crisistijd ook 
goed doorkomt. Mochten wij 
ergens bij kunnen helpen, dan 
horen wij het graag. Want: 
 
Groeten, 
 
Lisanne Penterman, Bianca Wielens en 
Annemarie Slagman (De PJG werkgroep) 
 
 

STATUTENAVOND 
Nieuwe kennis 
• Wie kunnen statuten bij een notaris laten wijzigen? 
• Is de inhoud van de statuten afhankelijk van het 

soort rechtspersoon? 
• Wat is het verschil tussen statuten en een huishou-

delijk reglement? 
Op 10 februari 2020 vond in het Kulturhus te Vorden de 
statutenavond plaats. Deze avond werd georganiseerd 
in samenwerking met Jong Gelre Vorden-Warnsveld.  
De bezoekers van deze informatiebijeenkomst weten 
nu (bijna) alles over statuten. Dit komt door de informa-
tieve presentaties van notaris Jorrit Schotsman en aan-
sprakelijkheids- en verzekeringsdeskundige Iduna Ob-
bema.  
Tijdens deze avond werden veel nuttige vragen gesteld 
en de bezoekers gaven aan met een hoofd vol nieuwe 
kennis naar huis te gaan. De aanwezigen varieerden van 
jong tot oud en van lid bij een vereniging tot medewer-
ker/vrijwilliger bij een stichting. 
Hoe is het eigenlijk gesteld met de statuten van jouw 
vereniging/stichting?  

WORKSHOP GRIME SCHMINKEN 
De kneepjes van het vak 

 
Op 11 maart 2020 vond bij Robbedoes in Aalten, onder 
leiding van make-up artist Nicol Klein Nijenhuis de 
workshop grime schminken plaats. Deze avond werd 
georganiseerd in samenwerking met Jong Gelre Aalten. 
Tijdens deze leerzame en gezellige avond leerden ruim 
twintig deelnemers hoe ze moeten schminken en gri-
meren op amateurniveau. Uiteraard kwamen de deel-
nemers om de fijne kneepjes van het schmink-vak te le-
ren, maar deze avond heeft er ook voor gezorgd dat 
jongeren uit Gelderland op een leuke en informele ma-
nier met elkaar in contact zijn gekomen.  
 
 

FONDSENWERVING 
Uitstel bijeenkomst 27 mei 2020  
• Hoe kan een vereniging langdurige financiering or-

ganiseren? 
• Op welke manier kan een vereniging de waarde van 

een partnerschap (beter) verkopen aan sponsoren? 
• Is het zinvol om fondsenwerving per evenement of 

vereniging op te pakken of kun je dit breder trek-
ken? 

Op woensdagavond 27 mei stond een bijeenkomst over  
fondsenwerving op de agenda bij Grand Café ’t Langen-
baergh in Laren. Deze avond wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Open Jongeren Werk Lochem (OJWL). 
Helaas, maar wel begrijpelijk, moet deze avond worden 
uitgesteld. Zodra de coronacrisis achter ons is, wordt er 
een nieuwe datum geprikt. Mocht dit te lang duren dan 
gaan we kijken naar alternatieve vormen van bijeenko-
men. Natuurlijk delen we deze informatie met jullie via 
de PJG kanalen.  
Dus kampen jullie als vereniging ook met dergelijke vra-
gen hou de uitnodiging voor de informatieavond over 
fondsenwerving in de gaten! 
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EVEN VOORSTELLEN 
Jong Gelre Neede  
 

 

Bestuur 
 

Niek te Hennepe - penningmeester 
Carolien Beunk - secretaris 
Ellen Welmerink - notulist 

Ruud Larink - voorzitter 
Tim Hietbrink – algemeen lid 

Laura Wilberink – algemeen lid 
 

 
Jong Gelre Neede bestaat uit 76 actieve leden. Het zes-
koppige bestuur organiseert diverse activiteiten voor de 
leden. Dit hoeven ze gelukkig niet allemaal alleen te 
doen. Ze kunnen hiervoor terugvallen op speciaal voor 
de desbetreffende activiteiten opgerichte commissies.  
Per jaar probeert Jong Gelre Neede 8 à 9 activiteiten te 
organiseren. Deze variëren van trekkertrek en Autokino 
tot een solextocht of proeverij. Ook wordt er ieder jaar 
een leuke excursie bedacht voor alle leden, vaak met 
een agrarisch en een niet-agrarisch onderdeel. Het be-
stuur krijgt veel input van de leden, die vaak nieuwe 
ideeën aanleveren tijdens de jaarvergadering.  
 
Wat is typisch voor Jong Gelre Neede? 
De vele activiteiten die worden georganiseerd zijn ken-
merkend voor Jong Gelre Neede. Ook blijven ze ten alle 
tijden positief. Zelfs aan we gaan kanoën, terwijl het 
enorm vies weer is. 
 
Wat is de leukste activiteit die jullie het afgelopen jaar 
hebben georganiseerd? 
Hierop moeten we een antwoord schuldig blijven. Deze 
vraag is niet te beantwoorden. Doordat we veel ver-
schillende activiteiten organiseren is het lastig om te 
kiezen. Leuk is natuurlijk ook een relatief begrip. Wat de 
één heel leuk vindt, vindt de ander weer wat minder en 
andersom. Wel staan we als bestuur volledig achter alle 
door ons georganiseerde activiteiten.  
 
Leuk om van Jong Gelre Neede te weten is dat… 
We al 89 jaar bestaan en daar zijn we bijzonder trots 
op. Tevens proberen we bij het organiseren zoveel mo-
gelijk samen te werken met lokale verenigingen/organi-
saties.  
 
 
 
 
 

Nieuwe leden werven wordt de laatste tijd steeds lasti-
ger en daarom hebben we een groep samengesteld, die 
Jonge Gelre Neede gaat promoten tijdens onze grootste 
evenementen. Ook zal deze groep op zoek gaan naar 
andere manieren om leden te werven. Tips hiervoor zijn 
uiteraard altijd welkom.  
 

 
 

WAT PJG KAN DOEN 
Neem contact met ons op! 
PJG maakt zich sterk voor een leuk en leefbaar platte-
land. Wij vinden het belangrijk om jullie, lokale afdelin-
gen, te ondersteunen bij het organiseren van activitei-
ten en om jongeren te inspireren en te motiveren een 
actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid op het 
platteland.  
• Hebben jullie bepaalde onderwerpen, waar jullie 

graag meer informatie over zouden willen? 
• Lopen jullie tegen bepaalde thema’s aan?  
Neem dan contact met ons op, via onze projectcoördi-
nator Lilian van Uhm. We helpen jullie graag verder 
E lilian.vanuhm@pjgelderland.nl  |  M 06 – 30 18 88 00.  
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