Notulen jaarvergadering 2014 Dorpsbelangen Rune d.d. 20 maart 2015
Aanwezig: 26 leden
Bestuur: Alfred Bennink; Martijn ter Bork; Ardi van der Zee; Bert Groen; Wim Laarman; Marjan
Bralten; Ton Oostveen
1.

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

2.

Notulen jaarvergadering 2014
Notulen worden vastgesteld, er zijn geen op- of aanmerkingen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn geen ingekomen stukken
Mededelingen:
- Gaarne presentielijst tekenen
- Afzeggingen: dhr. B van Echten, mw. L Kleijn, mw. G Koekoek

4.

Jaarverslag secretaris.
Zie bijgevoegd verslag 2014

5.

Jaarverslag penningmeester.
Zie bijgevoegd verslag 2014

6.

Verslag Kascommissie
Dhr. Hagen en dhr. Fien hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden en verlenen
decharge aan de penningmeester

7.

Nieuw lid kascommissie
Dhr. Hagen en dhr. Fien worden hartelijk bedankt voor de kascontrole.
Kascommissie 2016: mw. Leffers-Heeling en dhr. Hagen

8.

Bestuursverkiezing
Bert Groen is aftredend en niet herkiesbaar. We bedanken Bert voor zijn enthousiaste inzet
over de laatste 6 jaar. Zijn kennis en ervaring van het ambtelijk apparaat heeft ons zeker
geholpen. Aftredend en herkiesbaar is de heer Martijn ter Bork, de leden stemmen hier mee
in. Bestuur stelt voor om Ton Oostveen tot het bestuur van DB Rune te laten toetreden, de
leden stemmen hier mee in. Bestuur stelt voor Ton Oostveen te benoemen als secretaris
van DB Rune, de leden stemmen hier mee in.

10.

Contributie.

11.

Rondvraag:
De heer J. Pol merkt op dat de joodse begraafplaats in slechte staat verkeerd.

De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en geeft aan dat
na de pauze Henri Storm namens de initiatiefgroep “Ruinen Poort Dwingelderveld” een presentatie
zal geven over de plannen omtrent dit initiatief.
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