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Datum
Betreft

Aan de leden van
Vereniging Dorpsbelangen Rune

: Ruinen, 20 februari 2009
: jaarvergadering 2008

Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2008 van Dorpsbelangen Rune.
Deze zal plaatsvinden op 25 maart 2009, 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 2007 d.d. 21 februari 2008 (bijgevoegd)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2008 secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag 2008 penningmeester (ter inzage op de vergadering)
Verslag kascommissie
Kascommissie 2008 zijn de heer de Jong en de heer Hagen
Nieuw lid kascommissie
Aftredend is de heer de Jong, reserve lid dhr. Scheper zal voor 2009 tot de
kascommissie toe treden, er dient een nieuw reservelid te worden aangewezen.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Wim Jalvingh.
Aftredend en herkiesbaar de heer Bert van Egten en de heer Herbert Mooij.
Het bestuur stelt voor om de heer Wim de Blécourt en de heer Bert Groen tot
het bestuur van DB Rune te laten toe treden.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij het bestuur.
Contributie
Pauze
Presentatie enquête
Rondvraag
Sluiting

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

Vereniging Dorpsbelangen Rune
J.A. de Lange
Voorzitter

DORPSBELANGEN RUNE
Notulen van de jaarvergadering 2007 op Donderdag 21 februari 2008
Aanwezig:
: 50 leden en 7 bestuursleden
Afwezig mkg : mevr. W. Verhoeve, Mevr. R. Tissingh, mevr. T. Steenbergen en fam. Vredeveld.
1.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Jan de Lange de ledenvergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Bijzonder welkom aan politici, raadsleden en schrijvende pers.
Voorzitter zegt verrast te zijn door de hoge opkomst en meld dat aanwezige niet-leden na
de vergadering lid kunnen worden.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 22 februari 2007
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
- Afwezig mkg: mevr. W. Verhoeve, mevr. R. Tissingh, mevr. T. Steenbergen en
- fam. Vredeveld
- Koffie is voor rekening van de vereniging.
- Het plaatsen van diverse lantaarnpalen is gestart, realisatie naar aanleiding
van 5/6 jaar geleden.
- Speeltuinvereniging: Grea verteld dat de dorpen hier zelf zorg voor moeten
dragen. Inmiddels hebben we 7 bestuursleden en een groot aantal actieve leden.
Binnenkort zullen we over 1 speeltuinvereniging beschikken.
De website is vernieuwd, gastenboek kan ingevuld worden en ook is er de mogelijkheid
om de nieuwsbrief te downloaden. De website kunt u vinden op www.dbrune.nl.
Tevens verschijnt de nieuwsbrief vanaf nu in het Ruunder Waopen.
- Opbrengst oud-papier DB Rune. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid besteed
worden aan de bebording bij entree dorp.

4.

Jaarverslag 2007 secretaris
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5.

Jaarverslag 2007 penningmeester
Geen op- en/of aanmerkingen, deze worden met dank aan de penningmeester, vastgesteld.

6.

Verslag Kascommissie
De heer De Jong neemt het woord:
Maandag 18 februari heeft de kascommissie kas controle gehouden, aanwezig waren
namens de kascommissie mevrouw Kleijn en de heer De Jong.
Namens bestuur DB Rune de heer Van Egten en mevrouw Koekoek.
De kascommissie heeft volledig inzicht gehad in de stukken en geen onduidelijkheden
opgemerkt. De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge
te verlenen, de vergadering stemt hier mee in.
Als dank ontvangt de kascommissie een kleine attentie.
Voorzitter bedankt de penningmeester en stukken worden vastgesteld.
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7.

Nieuw lid kascommissie
Mevrouw Kleijn neem afscheid van de kascommissie, reserve lid de heer Hagen treed
tot de kascommissie toe. De heer Scheper is bereid om reservelid te worden.

8.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de heer Bert van Egten, Bert is bereid om nog een jaar door
te gaan, de vergadering stemt hier mee in.

9.

Contributie
Het bestuur heeft de begroting sluitend en er is geen aanleiding om de contributie te
verhogen, deze blijft dan ook ongewijzigd, namelijk € 5,- per jaar.

10.

Rondvraag
De heer Reinders: Wanneer is de volleybal aan de beurt betreffende oud papier actie ?
Voorzitter legt uit dat het oud papier op dit moment een pilot is van 3 jaar, nieuwe
verenigingen die zich aanmelden komen op een wachtlijst. Na de pilot van 3 jaar komt
er een evaluatie met de gemeente en huidige verengingen.
Er zal dan ook naar een oplossing worden gezocht, deze is nu niet bekend.
De heer Mos: Hoever zijn de ontwikkelingen betreffende Munnekenbrug ?
De Gemeente had te maken met het inactief stellen van een ambtenaar, het staat nog
even in de ijskast.
Wat is de stand van zaken woningbouw diverse plaatsen (bijv. sportvelden) ?
Voorzitter legt uit dat DB Rune actief is betrokken bij verschillende plannen.
De heer Mos; het totale contingent is 30 woningen per jaar voor de hele gemeente.
De heer Laarmaan geeft aan dat 30 woningen 110 woningen moet zijn (Woonvisie plan)
dit past binnen POP.
Mevr. Tissingh: Ecologisch bouwen is dit ook mogelijk, zij verwijst naar website van
Ecodomus voor gezamenlijk bouwen dit is n.l. kostenbesparend.
De heer Wever: De hagen bij invalswegen zijn erg hoog en belemmert zicht.
Voorzitter adviseert De heer Wever om dit bij ons te melden door een lijst in te leveren
om welke wegen het gaat. DB Rune kan dit weer terug koppelen naar de Gemeente.
De heer de Jong: Kan DB Rune iets doen aan de leesbaarheid van de Wolder Courant,
het gaat met name om de letterkleur op de groene achtergrond.
Emmy (schrijvende pers) zal navragen wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen.
- Niet opgeruimde kerstbomen, moet de gemeente hier niet eerder wat aan doen ?
Bellen met 0528 - 378378 van de gemeente, wordt hier niet op gereageerd dan contact
opnemen met DB Rune, zij zal dan actie ondernemen.
- Niet ontploft vuurwerk, wat doet de gemeente hieraan ?
Dit is eigen verantwoordelijkheid.
- Er gaan “geruchten” dat de Tuinen van Ruinen plaats maakt voor een kinderparadijs
Voorzitter laat weten dat hierover niets bij ons bekend is, de tijd zal het leren.
De heer Wever: Kunnen er ook vuilnisbakken bij de speeltuinen komen, liggen allemaal
lege blikjes en rommel. Voorzitter zegt dit op te nemen met Bert Everts van de Gemeente.
Emmy: Bij de opening Tump zijn toezeggingen gedaan dat er op deze hangplek een bank +
vuilnisbak zou komen.
-3-

DORPSBELANGEN RUNE
Jaarverslag 2008 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Het jaar 2008 is weer voorbij gevlogen. Wij als Dorpsbelangen hebben niet stil gezeten en
zijn bij een groot aantal activiteiten betrokken geweest.

Bestuur 2008
Jan de Lange
Jeannette Kelly
Grea Koekoek
Wim Jalvingh

voorzitter
secretaris
penningmeester

Herbert Mooij
Gert Nijstad
Bert van Egten

vicesecretaris
bestuurslid
ledenadministratie en website

vicevoorzitter

Het paasvuur
Dit hebben wij in 2008 helaas moeten aflassen i.v.m. aanhoudende regen.

Nationale Dodenherdenking
Ook in 2008 heeft DB Rune de stille tocht georganiseerd, met een mooie opkomst van ± 100 aanwezigen
was dit weer een gedenkwaardig moment. Namens de gemeente heeft wethouder Koster een woord
gesproken en heeft Crescendo de last-post en het Wilhelmus gespeeld.
Na afloop was er voor de aanwezigen, de gelegenheid om een kop koffie bij Kuik te nuttigen.

Nieuwbouw in Ruinen
De locatie Oldenhave Bos is opgenomen in het strategisch woonprogramma van de gemeente De Wolden.
Dit jaar nog start de bestemmingsplan procedure waarmee de woningbouw in het gebied planologisch
mogelijk wordt gemaakt. Aan de locatie worden hoge eisen gesteld op het gebied van architectuur, de
indeling en aansluiting bij het landschap. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat tegelijk
met het bestemmingsplan wordt vastgesteld en onderdeel uitmaakt van de welstandsnota.

Oud papier
Evenals voorgaande jaar was ook in 2008 het ophalen van het oud papier een groot succes, na wat kleine
incidenten waarbij kliko’s werden vergeten of verdwenen in de kraakauto, is alles goed verlopen.
In oktober 2008 hebben we een bijeenkomst gehouden met de betrokken verenigingen. Na de evaluatie
is de opbrengst van het 2e jaar (2007 / 2008) middels een cheque ter waarde van € 1763,87 aan de
verengingen overhandigd.

Verkeersveiligheid
Al geruime tijd spant DB Rune zich in voor de verkeersveiligheid rond Het Marseland.
Dit doen we samen met o.a. de verkeersouder, directie Oelebröd, MR en OR van school, speelwerk en
de wijkagent. Inmiddels zijn we zover dat fase 1 gereed is, deze bestond uit het zoveel mogelijk
scheiden van fiets en auto verkeer.
Dit is gebeurd door een nieuw fietspad aan te leggen tussen het plein en de parkeerplaats.
Het wachten is nu op fase 2. Dit loopt enige vertraging op doordat de aangevraagde kapvergunning voor
enkele bomen is geweigerd. Een bezwaarschrift is ingediend en zijn in afwachting hiervan.

Enquête
Eind 2008 hebben wij een enquête huis aan huis verspreid, met als thema “Leefbaarheid Ruinen”.
De uitslag van de enquête zal op de jaarvergadering van 2008 worden gepresenteerd en is vanaf dat
moment ook op de website te zien.
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Kloosterveld
Bestuur van DB Rune is benaderd door een werkgroep aangaande Kloosterveld. Deze werkgroep maakt
zich zorgen over een aantal zaken, o.a. de afvoer van het zand en vraagt DB Rune naar haar mening
hierin. Er zijn een aantal gesprekken geweest, deze zullen in 2009 een vervolg krijgen.
Via de media en de website van DB Rune houden wij u op de hoogte.

Speeltuinvereniging
Ruinen heeft inmiddels een speeltuinvereniging met de naam Ravotti.
In 2007 en 2008 hebben de speeltuinverenigingen, gemeente De Wolden en Stichting Welzijn De
Wolden met elkaar gewerkt aan het project “Spelen in de Wolden.”
In Ruinen was ook een afvaardiging van DB Rune in dit overleg vertegenwoordigt.
De inzet was om samen een realistische en verantwoorde manier te vinden om de speeltoestellen in de
gemeente te onderhouden en beheren. De komende tijd zal bekeken worden of dit is gelukt.
Daarom is het belangrijk dat de speeltuinverenigingen met elkaar in contact blijven, informatie kunnen
uitwisselen en elkaar op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie is er een website; www.spelenindewolden.nl

Waterproject
Dit project is in principe afgesloten, echter zijn er nogal wat problemen met nazakken van de straten,
hiervan maken wij melding bij de gemeente. Heeft u klachten, meld deze bij ons bestuur.
Meer over het project is te vinden op www.reestenwieden.nl.

Evenemententerrein
Het plan om op de huidige ijsbaan een evenementen terrein te realiseren kwam in de verdrukking door
de bouwplannen Neuzendijk. De gemeente is op dit moment de mogelijkheden aan het bekijken of dit
haalbaar is. Ondertussen is er, in overleg met de gemeente, gezocht naar een nieuwe locatie voor het
evenementterrein. Verschillende opties zijn besproken en de mogelijkheden worden op dit moment door
de gemeente bekeken.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van DB Rune komt 2 keer per jaar uit en wordt opgenomen in ’t Ruunder Waopen.
De 2e nieuwsbrief van 2008 (medio augustus) is komen te vervallen i.v.m. de enquête.

Trektocht
Dinsdag 15 juli 2008 is de Trektocht van TV Drenthe in Ruinen geweest.
DB Rune is door TV Drenthe gevraagd, met medewerking van de Amalia Hoeve en een grote groep
vrijwilligers, om dit te organiseren. De Trektocht is met groot succes op solexen Ruinen binnen
gehaald. Na gezellige muziek en het zingen van het trektochtlied, heeft een enthousiaste club van
actieve vrijwilligers en een coach het spel Trekstried op de Brink uitgevoerd.
De volgende ochtend is men, na de koffie en een ontbijt en de nodige interviews vanuit de
muziekkoepel, uitgezwaaid door de Runers.

Verder zijn er dit jaar een aantal bijeenkomsten geweest:
- nieuwjaarsvisite gemeente, historie en ondernemend Ruinen
- het jaarlijks overleg met B&W
- voorzittersoverleg dorpsbelangen verenigingen
- jaarvergadering en regiovergadering BOKD
- verschillende gesprekken met gemeente t.a.v. speelruimtebeleid, oud papier, woningbouw
- overleg met ondernemend Ruinen
- presentatie ondernemend Ruinen, onderzoek herinrichting centrum
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