Jaarvergadering 2012 Dorpsbelangen Rune d.d. 21 maart 2013
Aanwezig: 23 leden
Bestuur: Wim de Blécourt, Grea Koekoek, Jan van Dommelen, Bert Groen, Ardi van der Zee,
Anneke Wijers.
Afwezig m.k.g.: Alfred Bennink
1.

Opening
Bert Groen is de voorzitter van deze avond, hij opent de vergadering en heet
iedereen welkom.

2.

Notulen jaarvergadering 2011
Notulen worden vastgesteld, er zijn geen op- of aanmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Er is een e-mail binnen gekomen van de heer J. Pol, deze wordt doorgezet naar de
rondvraag.
Mededelingen:
- Gaarne presentielijst tekenen
- Afzeggingen: Fam. Mulder, Dhr. Van Egten, Dhr. J. Pol, Mevr. Kleijn-Driessen

4.

Jaarverslag secretaris.
Zie bijgevoegd jaarverslag 2012

5.

Jaarverslag penningmeester.
De ontvangen gelden van de Gemeente voor het Dorpsplan die in het verslag staan,
worden besteed aan projecten die voorkomen uit dit plan.

6.

Verslag Kascommissie
De heer ter Stege en mevrouw Hagen hebben de kas goed bevonden en verlenen
decharge aan de penningmeester.

7.

Nieuw lid kascommissie
De heer Buiter en mevrouw Hagen worden hartelijk bedankt voor de kascontrole.
Kascommissie 2012: De heer ter Stege en De heer Fien
Nieuw reservelid: De heer Hagen

8.

Bestuursverkiezing
Wim de Blécourt is aftredend en niet herkiesbaar, hij worden hartelijk
bedankt voor het vele werk wat hij gedaan heeft voor DB Rune.
Grea Koekoek heeft er 2 volle termijnen als bestuurslid van DB Rune erop zitten.
Ook zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet, zij gaat verder als bestuurslid van
Speeltuinvereniging Ravotti.
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Anneke Wijers stop na 1 jaar als bestuurslid, zij heeft voor DB de kar getrokken van
de werkgroep voor het behoud van zwembad Ruinen, dit zal zij blijven doen.
Jan van Dommelen en Ardi van der Zee-Koerts zijn aftredend en herkiesbaar.
De leden stemmen hier mee in.
Nieuwe bestuursleden worden Wim Laarman en Marjan Bralten.
Alfred Bennink wordt de nieuwe voorzitter.
9.

Contributie
De contributie zal ook dit jaar niet verhoogd worden, dit blijft € 5,00

10.

Rondvraag:
Dhr. Pol: 30 km zone instellen voor het noordelijke deel van Ruinen, ook vraagt hij
aandacht voor de gevaarlijke situatie aan de Armstraat. Beide punten worden
doorgegeven aan de Gemeente.
Dhr. Laarman, vraagt mensen om naar de raadsvergadering te gaan i.v.m. fietspad
De Leeuwte-Munnekenweg.
Mevr. Leffers: Graag aandacht voor de zwerfvuilactie, Ruinen is één van de weinige
dorpen die hier niet aan mee doet. Grea geeft aan dat dit waarschijnlijk samen met
Ravotti wordt opgepakt volgend jaar.
Dhr. Koopman: een gedeelte van het wegdek van de Armstraat is erg slecht, dit geldt
ook voor de Wolvenweg. We geven dit door aan de Gemeente.
Dhr. Fien: Is blij met het feit dat de meeste wegen buiten de bebouwde kom
60 km wegen zijn geworden.
Dhr. De Wit: Gaarne aandacht voor het fietspad op de heide, Dwingelderveld. Is door
het vrachtverkeer erg slecht geworden, wordt reeds aan gewerkt.
Dhr. H. Hakkert: Heeft een krantenartikel gelezen over dat inwoners zelf het
gemeente groen onderhouden, is dit een optie in Ruinen? Het is een goed idee,
zullen we meenemen.
Dhr. de Blecourt: Wat zijn de laatste ontwikkelingen omtrent Poort Dwingelderveld?
Het concept is afgewezen door de klankbordgroep, de visie is op een aantal punten
gewijzigd. Wat betreft zwembad/zwemplas, hier is nog niets over bekent. Het
rapport is aangenomen door de Gemeenteraad en zij zullen dit als uitgangspunt gaan
gebruiken. Wordt vervolgd.

De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en geeft
aan dat na de pauze Henk Otten namens de Gemeente een presentatie geeft over de
herinrichting van de Brink.
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