Jaarvergadering 2013 Dorpsbelangen Rune d.d. 20 maart 2014
Aanwezig: 24 leden
Bestuur: Alfred Bennink; Martijn ter Bork; Ardi van der Zee; Bert Groen; Wim Laarman;
Marjan Bralten
1.

Opening
Voorzitter Alfred bennink opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de
agenda vast.

2.

Notulen jaarvergadering 2012
Notulen worden vastgesteld, er zijn geen op- of aanmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken
Mededelingen:
- Gaarne presentielijst tekenen
- Nieuwe website is live
- Mevrouw Leffers geeft aan erg blij te zijn met de zwerfvuilactie.
- Afzeggingen: Dhr. W de Blecourt
- 8 april 2014 is er een voorlichtingsavond over de “nieuwe” Tump

4.

Jaarverslag secretaris.
Zie bijgevoegd jaarverslag 2013
De kei van Rune wordt dit jaar uitgereikt aan de werkgroep /Stichting Zwembad
Ruinen. Dankzij hun inzet blijft ons zwembad open!
Voorzitter van de Stichting Zwembad Ruinen, de heer Wiekema neemt de kei in
ontvangst.

4a

5.

Jaarverslag penningmeester.
De administratie van het Oud papier zit niet meer in die van Dorpsbelangen, omdat
deze hier los van staat. We krijgen een vergoeding van de Gemeente om deze
administratie te doen.

6.

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

7.

Nieuw lid kascommissie
De heer ter Stege en De heer Fien worden hartelijk bedankt voor de kascontrole.
Kascommissie 2014: De heer Fien en De heer Hagen
Nieuw reservelid: De heer J. van den Berg
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8.

Bestuursverkiezing
Alfred Bennink is aftredend en herkiesbaar, de leden stemmen hiermee in.
Jan van Dommelen neemt afscheid als bestuurslid van dorpsbelangen, wij bedanken
hem voor zijn enorme inzet, niet alleen voor DB maar ook zeker voor Dorpsplan.
Mede dankzij Jan hebben we een heel mooi Dorpsplan gekregen.

9.

Nieuw bestuursli(e)d(en)
Graag willen wij ons bestuur uitbreiden met 2 leden, er komen steeds meer zaken
van de Gemeente naar ons toe en voor de uitvoering van ons Dorpsplan.
Dit wordt goedgekeurd door de leden.

10.

Contributie.
Bestuur wil graag dat de contributie verhoogd naar € 7,50. We moeten o.a. meer
vergaderen voor het extra werk wat we van de Gemeente krijgen, daarbij kunnen we
ook initiatieven voortkomend uit het Dorpsplan ondersteunen.
De leden keuren de verhoging goed.

11.

Rondvraag:
De heer H. Strijker:
*
Op de nieuwe website staat nog niet veel nieuwe dingen?
Dit klopt, de website is eigenlijk te vroeg live gegaan, wordt 21 maart aangepast.
* De kast bij de C1000 is niet erg actueel  dat klopt, hier gaan we meer aandacht
aan besteden.
* Hoe worden de nieuwe bestuursleden benaderd? Deze worden door de huidige
bestuursleden persoonlijk benaderd.
Mevr. A. Wijers
* Wat gaat er gebeuren met de oude “Tump”? Dit is op dit moment nog niet bekend.
De heer R. Wiekema:
* Hoe staat het bestuur er tegenover dat er veel door de Gemeente over de
“schutting” wordt gegooid? Is het echt nodig om extra bestuursleden aan te trekken?
Kan DB niet meer tegengas geven aan de Gemeente?
Het bestuur ziet dat de Gemeente moet bezuinigen dat is niet tegen te houden.
Gemeente krijgt meer werk van de Provincie en daarom willen zij meer werk
overdoen aan de Dorpsbelangen. Echter moet de Gemeente ons daar wel in steunen,
wij doen dit allemaal in onze vrije tijd. Wij moet er voor waken dat ze niet te veel
onze kant “opgooien”.

De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en geeft
aan dat na de pauze Gerard Schoep namens Stichting ZZWD een presentatie geeft over de
ontwikkeling van de nieuwe Priensenije.
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DORPSBELANGEN RUNE

Jaarverslag 2013 Vereniging Dorpsbelangen Rune
Het jaar 2013 is een jaar geweest met vele ontwikkelingen en projecten. Ook zijn er weer nieuwe
projecten op ons pad gekomen die onze aandacht hebben en waar we ons in 2014 actief mee
bezighouden.

Bestuur 2013
Alfred Bennink voorzitter
Ardi van der Zee secretaris
Martijn ter Bork Penningmeester
Jan van Dommelen bestuurslid
Wim Laarman bestuurslid
Bert Groen bestuurslid
Marjan Bralten, bestuurslid

Nationale Dodenherdenking
In 2013 is de stille tocht evenals voorgaande jaren georganiseerd door DB. Namens de gemeente
heeft Burgemeester Roger de Groot een herdenkingswoord gesproken. Ook dit jaar waren veel
kinderen aanwezig van de groepen 6, 7 en 8. Deze kinderen hadden een mooie witte roos, die ze bij
het monument hebben gelegd. Dit werd door de jeugd met gepast respect gedaan! Crescendo
speelde de Last Post en het Wilhelmus. Na afloop was er voor de aanwezigen weer gelegenheid om
een kopje koffie te nuttigen in HCR Kuik. DB Rune was erg blij met de vele aanwezigen tijdens deze
dodenherdenking.

De Tump
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe Priensenije.
Als alles gaat zoals gepland dan zal in mei 2015 de nieuwe Priensenije klaar zijn. Tegelijkertijd zal dan
de Tump gesloten worden en de activiteiten van de Tump zullen dan verplaatst worden naar de
nieuwe Priensenije. Waarom dit gebeurt?
Zoals iedereen weet moet de gemeente en dus ook Stichting Welzijn bezuinigen, daarom is besloten
dat alle dorpshuizen geprivatiseerd moeten worden, dus elk dorp moet zijn eigen dorpshuis
exploiteren. Bovendien wordt de Tump niet optimaal benut en komt er binnenkort nogal wat
onderhoud aan. Dus op zich een mooie kans voor ons als Ruinen om een optimaal en mooi centrum
te krijgen, waar vele culturele evenementen, cursussen en dergelijke gehouden kunnen worden.
Op dit moment zijn wij druk in gesprek met stichting welzijn en met ZZWD hoe we dit het beste vorm
kunnen geven.

Dorpsplan
Het dorpsplanproces liep ongeveer van januari 2011 tot in juni 2012. Het uitwerkplan voor het
centrum en de Brink is in november 2012 gereedgekomen. In beide boekwerkjes is aangegeven wat
als dorp onze visie is voor de lange termijn van pakweg 20 jaar en een actieplan voor de korte termijn
van 2 à 3 jaar. Voor ons als dorpsbelangen wordt het dorpsplan vaak gebruikt als naslag en als
leidraad voor ons handelen. Na het gereedkomen van het dorpsplan kregen we van het
gemeentebestuur een potje geld.
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Na aftrek van gemaakte kosten bleef er nog ruim € 10.000 over, dat beschikbaar is voor het
stimuleren van leuke ideeën en initiatieven. Inmiddels zijn er een aantal projecten aangemeld die
geld zullen krijgen uit deze pot, zoals de pannakooi, het zwembad, ommetjes, fietspad, de website
www.ruinen.net.

Ontwikkelingen de Brink
Er is veel gebeurd rondom en op de Brink afgelopen jaar. Een aantal bomen zijn gekapt, de
kruispaden zijn verwijderd en de muziekkoepel zal begin 2014 verhuizen naar De Jonge Geuze.
Verder zullen er dan nog een paar bomen worden omgezaagd en wordt De Brink verder ingericht,
zoals de pomp die in ere wordt hersteld, nieuwe straatwerk, etc.

Ontwikkelingen Zwembad.
Ook dit jaar heeft de werkgroep “behoud Zwembad Ruinen” veel werk verzet om ons zwembad te
behouden. Na de raadsvergadering van 10 oktober waarin groen licht werd gegeven voor het
behoud van ons zwembad zijn ze aan de slag gegaan. Door aanvullende eisen gesteld door de
gemeente kwamen we al snel tot de conclusie dat ze met de € 50.000,-- die de gemeente de Wolden
jaarlijks ter beschikking stelt, de begroting niet sluitend konden krijgen. Het door de gemeente
gewenste extra toezicht, een misverstand ten aanzien van veronderstelde inkomsten én veel
achterstallig onderhoud zijn zaken die er toe bijdragen dat er structureel extra geld beschikbaar moet
komen. Ook zijn ze genoodzaakt een lening bij de gemeente aan te gaan. Deze is voor gewenste
speeltoestellen, aanpassingen van de kiosk en de aanschaf van een waterglijbaan, in het bad dat zelf
eigendom blijft van de gemeente. Zaken die in een modern zwembad niet mogen ontbreken.

Oud Papier halen
In het seizoen 2012-2013 is er 254.020 kilo aan oud papier ingezameld. Na aftrek van kosten
mochten we € 11.460,25 over de zes ophalende verenigingen verdelen.
Met ingang van augustus 2013 hebben we het doorwissel-systeem aangepast naar een
continue-systeem. Dit betekend dat we met één lijst van inzamelaars gaan rouleren. Voordeel
hiervan is dat we geen verenigingen hoeven uit te sluiten voor een aantal jaren en potentiële papier
inzamelaars direct aan de lijst van inzamelaars kunnen toevoegen. Mocht er een inzamelaar afvallen
dan wordt deze van de lijst geschrapt en rouleren we zonder deze instantie verder. Op dit moment
hebben we 18 inzamelende instanties.
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