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Datum
Betreft

: Ruinen, februari 2006
: jaarvergadering 2005

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2005 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 2006, aanvang 20.00 uur in H.C.R. Kuik te Ruinen.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Notulen van de jaarvergadering 2004 d.d. 17 maart 2005 (bijgevoegd)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester (ter inzage op de vergadering)
Verslag kascommissie
Nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar de heren Wim Jalvingh en Herbert Mooij.
Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Hilda Broekman.
Het bestuur stelt voor om mevrouw Jeanet Kelly tot het bestuur te laten toetreden.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij het bestuur.
De Kei van Rune
Rondvraag
Pauze
Presentatie Natuurmonumenten, door de heer Alje Zandt
Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Rune
W. Jalvingh
Voorzitter
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DORPSBELANGEN RUNE
Notulen van de jaarvergadering 2004 op donderdag 17 maart 2005
Aanwezig:
44 leden en 7 bestuursleden

1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en worden alle aanwezigen van harte
welkom geheten.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 4 maart 2004
Worden ongewijzigd goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
- geen ingekomen stukken.
- Mededelingen:
a. De aangekondigde zwerfvuilactie gaat niet door. Er bestaat vanuit de bevolking te
weinig belangstelling voor. De school wil wel meewerken door het inzetten van
jeugd, maar heeft aanvullende eisen.
b. Het paasvuur gaat ook dit jaar door. De locatie is door omstandigheden gewijzigd,
en zal nu plaatsvinden aan het einde van de Groeneweg op land van de familie
Niezing.
c. De voorzitter vraagt de aanwezigen te reageren op het gesprek dat is geweest met
wethouder Damming. Het doel van dit gesprek was wrijving omtrent welzijn.

4.

Jaarverslag secretaris
Geen vragen en/of opmerkingen.

5.

Jaarverslag penningmeester
Er wordt gevraagd naar de hoge kosten van het paasvuur. Dit heeft te maken met
opruimingskosten van de overgebleven restanten. Een paasvuur valt onder de
milieuwetgeving en hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. De naleving komt
behoorlijk nauw.

6.

Verslag kascommissie
Mevrouw van der Molen geeft aan dat de kas prima in orde is, ondanks een negatief saldo.

7.

Nieuw lid kascommissie
- mevrouw L. van der Molen is aftredend.
- Mevrouw J. Schiphorst is nog een jaar lid.
- de heer J. Ritsema was reserve en treedt nu aan als lid.
- Mevrouw L. Kleijn geeft zich op als reservelid.

8.

Contributie:
De voorzitter stelt namens het bestuur voor de contributie te verhogen van € 4,50 naar €
5,00. Dit voorstel wordt (unaniem) aangenomen.

9.

Bestuursverkiezing
De heer B. van Egten is aftredend en herkiesbaar, hij wordt met algemene instemming
herkozen.
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10.

Rondvraag
- mevrouw L. Kleijn vraagt naar het huidige ledental.  Dit zijn er 406.
- De heer van der Molen vraagt wie er voor de jaarvergadering nog meer worden
uitgenodigd. Waarom worden er geen mensen van de gemeente uitgenodigd, andere
verenigingen doen dit wel.  De voorzitter geeft aan dat dit in overweging wordt
genomen voor de volgende jaarvergadering.
- Popkoor 2000 vraagt wat er verder is gebeurd met de brief die door Dorpsbelangen is
verstuurd aan alle verenigingen in Ruinen.  De belangstelling was teleurstellend, er
wordt eerst niets mee gedaan, wellicht komt er nog een vervolg op.
- De heer Wormgoor vraagt waarom de raad uitgenodigd zou moeten worden.
Dorpsbelangen Rune heeft op deze manier geen politieke kleur  De voorzitter geeft
aan dat dit als gezegd in overweging zal worden genomen.
- De heer de Boer vraagt hoe het staat met POP2  dit is nog geen succes, er liggen voor
zover bekend alleen mogelijkheden in de 3e fase van de Zuides.
- Hierna volgt een publieke discussie over beschikbare bouwgrond.  Dorpsbelangen Rune
zal hier in de toekomst meer aandacht aan besteden.

11.

Pauze

12.

Presentatie Adelaar Ontwikkeling BV
De heer J. Kroezen is uitgenodigd om als nieuwe eigenaar van het gemeentehuis in Ruinen
het één en ander te vertellen over zijn plannen. Met een presentatie zet hij uiteen wat zijn
plannen zijn en wat de voortgang met diverse partijen is. Ook vertelt hij het een en ander
hoe de koop tot stand is gekomen.

13.

Sluiting
Nadat een ieder weer een heleboel wijzer is geworden, bedankt de voorzitter de
aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering omstreeks 22.30 uur.

Herbert Mooij
Secretaris
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DORPSBELANGEN RUNE

Jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Rune
Het afgelopen jaar is Dorpsbelangen Rune weer op allerlei terreinen actief geweest voor de belangen
van ons mooie dorp. De communicatie met vertegenwoordigers van de Gemeente is verbeterd. Zo is er
elk jaar een bijeenkomst tussen het College van B en W en het bestuur van Dorpsbelangen Rune. Er mag
gerust gesteld worden dat Dorpsbelangen Rune zijn vaste plaats in de Ruiner samenleving heeft
ingenomen, mensen met vragen of opmerkingen weten ons steeds beter te vinden. Ook de nieuwsbrief
loopt goed, binnenkort wordt de 5e editie onder de gehele bevolking van Ruinen verspreid.
Dorpsbelangen Rune presenteert daarmee een veelheid aan onderwerpen die een ieder bezighouden;
• Speelruimtebeleid
De gemeente bezuinigt met name de laatste jaren flink. Het onderhoud aan speeltoestellen is daar de
dupe van. De gemeente had het voorstel gelanceerd om bewoners zelf het onderhoud te doen. Dit zou
dan mogelijk kunnen zijn in bijvoorbeeld een op te richten speeltuinvereniging. Iedereen heeft in de
media kunnen vernemen hoe ongelukken in speeltuinen tot vervelende situaties kunnen leiden ten
aanzien van verantwoordelijkheid. Dorpsbelangen Rune is tot de conclusie gekomen dat dit een taak is
voor de gemeente en dat dit ook zo moet blijven.
Ons standpunt hebben we kenbaar gemaakt, het verdere vervolg komt nog. Overigens speelt dezelfde
problematiek ook in andere dorpen in de gemeente, zo hebben ook Echten en De Wijk hun ongenoegen
kenbaar gemaakt.
• Het paasvuur
Door omstandigheden heeft Dorpsbelangen Rune een andere locatie voor het paasvuur gevonden. Ook
op deze locatie (einde Groeneweg/Rietepad) was het paasvuur in 2005 weer een enorm succes. De
familie Niezing heeft een stuk land beschikbaar gesteld. Voor het eerst is er in 2005 voor niet-leden
een kleine bijdrage gevraagd in de kosten, wat niet tot wanklank heeft geleid. Voor veel inwoners van
Ruinen was het ook dit jaar weer een dankbare gelegenheid om het snoeihout kwijt te kunnen. En wel op
een manier dat ook de in grote getale op het paasvuur afgekomen belangstellenden een prachtige avond
hebben beleefd. Men heeft zich weer keurig aan de een van de weinige regels gehouden door alleen
snoeihout in te brengen. Voor het eerst dit jaar hebben De Geuzingers gezorgd voor de verkoop van
koffie en koek, wat gretig aftrek heeft gevonden.
•

Waterproject
Het zal niemand ontgaan zijn: de uitvoering van het waterproject. De voorberidingen hebben begin
2005 nog een behoorlijke tijd in beslag genomen, maar het uitvoerende bedrijf heeft het project
stevig aangepakt. Dat is her en der niet altijd even ‘netjes’ gebeurd. Vooral de bestrating heeft
behoorlijk wat te lijden gehad. Dorpsbelangen Rune zal zich in 2006 sterk maken dat alles weer netjes
wordt. Het hele jaar heeft de gemeente een informatiecentrum gehad aan “Om de Kaamp”. Wat door
de werkzaamheden in het dorp verder op de achtergrond is geraakt, is het plan om de oude Ruiner Aa
in ere te herstellen. Dorpsbelangen Rune zal ook dit verder bij de gemeente aankaarten en daarover in
een later stadium nader berichten.
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• Jeugdbeleid
De eerste stappen richting een nauwere samenwerking met de jeugd van Ruinen zijn gezet.
Dorpsbelangen Rune is betrokken geweest bij diverse besprekingen met Stichting Welzijn en een
afvaardiging van de jeugd van Ruinen. Het doel is om ook voor de belangen van de jeugd een rol van
betekenis te kunnen spelen.
• Dodenherdenking/bevrijdingsdag
In ons vorige jaarverslag stond al een vooraankondiging vermeld. Decennia lang is er op 4 mei jaarlijks
een stille tocht geweest naar het monument aan de Munnekenweg. Op initiatief van Dorpsbelangen Rune
is contact gezocht met het organiserend comité. Na een eerst iets afwachtende houding van dit comité
hebben we uiteindelijk een goede samenwerking kunnen bewerkstelligen. De organisatie heeft in nauwe
samenwerking plaatsgevonden en heeft tot een mooi resultaat geleid. De tocht is in volle eerbied
gehouden vanaf de pomp bij De Déle naar het monument op de Brink. Voor de diverse sprekers was er
voldoende ruimte. Een afvaardiging van Muziekcorps Crescendo heeft gezorgd voor de omlijsting. Ook
de schooljeugd is betrokken geweest bij deze tocht en heeft een grote invulling gegeven aan het
geheel. Het is de bedoeling deze tocht jaarlijks op deze manier voort te zetten.
Verder zijn er dit jaar bijeenkomsten geweest met als onderwerpen;
 Gemeentelijke begroting, een bijeenkomst met de raad over de gemeentelijke begroting.
 Als onderdeel van het convenant is een jaarlijkse ontmoeting van het College van Burgemeester
en Wethouders met Dorpsbelangen Rune. Vorig jaar is er uitgebreid de gelegenheid geweest om
over een flink aantal onderwerpen te spreken.
 Gesprekken met diverse plaatselijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Ondernemend Ruinen,
Stichting Welzijn De Wolden, BOKD en Stichting Joods Monument.
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