Notulen jaarvergadering DB Rune 2015
Woensdag 16 maart 2016, aanvang 20.00 uur in

Dorpshuis ’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg te Ruinen

Aanwezig: 23 leden
Bestuur: Alfred Bennink; Martijn ter Bork; Ardi van der Zee; Wim Laarman; Marjan
Bralten; Ton Oostveen; Suzan Glazenborg; Ina Leuninge
1) Opening
Voorzitter Alfred Bennink opent de vergadering 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
 DB Rune heeft momenteel 485 leden
 Bestuur heeft besloten de nieuwsbrief af te schaffen en berichtgeving via website en
sociale media te doen.
 Bram de Ram wordt nog deze maand teruggeplaatst op de Brink
 Er is in 2015 241.320 kg oud papier opgehaald en hiervoor kunnen de instanties die in

2015 papier hebben gehaald uitzien naar € 888,29.
4) Jaarverslag 2015 secretaris
5) Jaarverslag 2015 penningmeester
6) Verslag kascommissie

Dhr. Hagen en mw. Leffers-Heeling hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden.
De leden verlenen decharge aan de penningmeester
7) Nieuw lid kascommissie
Mw. Ardi vd Zee
8) Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de mw. Ardi van der Zee.
Aftredend en herkiesbaar zijn de dhr. Wim Laarman en mw. Marjan Bralten.
Bestuur stelt voor om de mw. Suzan Glazenborg en mw. Ina Leuninge tot het bestuur van
DB Rune te laten toetreden. De leden stemmen hiermee in.
9) Contributie
 Contributie blijft ongewijzigd
 De heer Luchie Jan Smit stopt na vele jaren met het ophalen van de contributie. DB
bedankt hem hartelijk voor zijn getoonde inzet de afgelopen jaren. We gaan nu
onderzoeken of automatische incasso wellicht een optie is.
10) Rondvraag
Dorpsbelangen Rune – Postbus 20 – 7963 ZG – Ruinen – info@dbrune.nl – www.dbrune.nl – 0522-472333







Dhr. Buiter vraagt zich af of het een idee is de factuur voor de contributie voortaan per
e-mail te versturen.
Dhr. Smit merkt op dat het aanspreken van de wethouder tijdens de dodenherdenking
wellicht wat officiëler kan.
Dhr. Smit merkt op dat er met te hoge snelheid wordt gereden op de Munnikenweg.
Dhr. Smit merkt op dat verlichting langs het nieuwe fietspad zal bijdragen aan de
verkeersveiligheid.
Dhr. Baas vraagt of DB een rol kan spelen in het rekruteren van vrijwilligers voor het
onderhoud van het kerkterrein. Het is nu bewerkelijker dan in de oude situatie en er
zijn naast de 12 vrijwilligers geen reserves.

11) Pauze
12) Initiatief Duurzame Energie Ruinen.
Steeds vaker besluiten inwoners van dorpen en buurten om als coöperatie samen duurzame energie op te wekken. Omdat het milieuvriendelijk en rendabel is. Er is een initiatief
om dit ook in Ruinen te gaan realiseren. Wij willen u hier graag over informeren en bij betrekken.
Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden hebben we een bestuurslid van EnergieKansen, de coöperatie uit Ansen, bereid gevonden om te komen vertellen over hun ervaringen met het realiseren van zonnecentrale Rheebruggen en andere projecten.
13.

Sluiting

Bestuur vereniging Dorpsbelangen Rune
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