Jaarvergadering 2010 Dorpsbelangen Rune d.d. 3 maart 2011
Aanwezig: 26 leden
Bestuur: Wim de Blécourt, Grea Koekoek, Jan van Dommelen, Jan de Lange, Bert Groen,
Ardi van der Zee
Afwezig m.k.g.: Jeannette Kelly
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering 2009
Geen op- of aanmerkingen
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
- Helaas heeft dit jaar alleen de vooraankondiging van de Jaarvergadering in het Ruunder
Waopen gestaan. Het Ruunder Waopen is helaas vergeten om de uitnodiging met agenda
te plaatsen.
- De heer Strijker en Familie Hagen hebben zich afgemeld.
- Er is een nieuw logo ontworpen voor db Rune door Vanhaaster Reclamebureau ,
deze wordt getoond.
- Brief van de Gemeente inzake de skatebaan, deze hebben we doorgestuurd naar
Speeltuinvereniging Ravotti.
- Onderhoudsplan voor de wegen, er worden meerdere wegen herstaat en hersteld.
DB Rune heeft meerdere wegen aangedragen.
- Onze website wordt binnenkort up-to-date gemaakt
- Er wordt een e-mailbestand opgebouwd, zodat we leden op de hoogte kunnen brengen
wat er gaande is, de voorzitter geeft enkele voorbeelden.
4. Jaarverslag secretaris.
Zie bijgevoegd jaarverslag 2010.
5. Jaarverslag penningmeester.
Afgelopen jaar zijn er hogere uitgaven geweest, dit komt o.a. door hogere vergaderkosten
i.v.m. meer vergaderen met meerdere mensen; we hebben een donatie voor een nieuwe
AED gedaan; er zijn nieuwe hesjes gekomen voor oud papier.
6. Verslag Kascommissie
De heer Buiter en De heer Scheper hebben de kas goed bevonden en verlenen decharge
aan de penningmeester.
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7. Nieuw lid kascommissie
De heer Buiter en de heer Scheper worden hartelijk bedankt voor de kascontrole en zij
ontvangen hier voor een kleine attentie.
Kascommissie 2011: De heer Buiter en mevrouw Hagen
Nieuw reservelid: De heer J. ter Stege
8. Bestuursverkiezing
Jan de Lange en Jeannette Kelly zijn aftredend en niet herkiesbaar, zij worden hartelijk
bedankt voor hun inzet, Jan wil geen attentie ontvangen voor zijn inzet maar een donatie
voor de AED.
Nieuwe bestuursleden worden Alfred Bennink en Wendy ten Oever.
9. Contributie
De contributie zal ook dit jaar niet verhoogd worden, dit blijft € 5,00
10. Rondvraag:
Mevr. Westenbrink wil graag weten waarom de Westerstraat geen voorrangsweg meer
is. Dit komt doordat er daar een 30 km zone is ingesteld. Omdat er soms gevaarlijke
situaties ontstaan geven we dit door aan de wijkagent.
Er wordt aangegeven dat de weg Ronde Hoek zeer slecht is, deze wordt aangepakt want
Deze weg is opgenomen in het onderhoudsplan van de Gemeente.
De vergadering wordt gesloten en de voorzitter nodigt iedereen uit om mee te gaan naar
De nieuwe huisartsenpraktijk waar 4 mensen klaarstaan om ons een rondleiding en tekst en
Uitleg te geven inzake de praktijk.

Dorpsbelangen Rune – Postbus 20 – 7963 ZG – Ruinen – info@dbrune.nl – www.dbrune.nl – 0522-472090

