Notulen jaarvergadering DB Rune 2016
Woensdag 22 maart 2017, aanvang 20.00 uur in

De Herberg van Rune, Westerstraat 60, 7963BD Ruinen

Aanwezig: 20 leden
Bestuur: Alfred Bennink; Martijn ter Bork; Wim Laarman; Marjan Bralten; Ton Oostveen;
Suzan Glazenborg; Ina Leuninge
Afwezig met kennisgeving: Ardi vd Zee, Ben en Renée Hagen.
1) Opening
Voorzitter Alfred Bennink opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2) Notulen jaarvergadering 2015
Notulen worden vastgesteld, onderstaande aanpassingen worden opgenomen:
 Punt 6: toevoegen “de leden verlenen decharge aan de penningmeester”.
 Punt 7: nieuwe lid kascommissie 2016: mw. Ardi vd Zee.
 Punt 10: naam hr. Baas verkeerd gespeld.
Na correctie worden de notulen 2015 goedgekeurd.
3) Ingekomen stukken en mededelingen
 Er zijn geen ingekomen stukken.
4) Jaarverslag 2015 secretaris
Zie bijlage.
5) Jaarverslag 2015 penningmeester
Zie bijlage.
6) Verslag kascommissie

Mw. Leffers-Heeling en mw. Ardi vd Zee hebben de kas gecontroleerd en goed
bevonden. De leden verlenen decharge aan de penningmeester.
Kascommissie 2017: mw. Ardi vd Zee en dhr. Henk Vrijhof.

7) Nieuw lid kascommissie
Dhr. Henk Vrijhof.
8) Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. Alfred Bennink.
Als nieuwe voorzitter stelt het bestuur mw. Marjan Bralten voor. De leden stemmen
hiermee in.
9) Contributie
 Contributie blijft ongewijzigd

Dorpsbelangen Rune – Postbus 20 – 7963 ZG – Ruinen – info@dbrune.nl – www.dbrune.nl – 0522-472333

10) Rondvraag
 Dhr. Jalving merkt op dat het ledenaantal al jaren ongeveer gelijk blijft.
 Dhr. Brock: om de inzet van DB meer uit te dragen is het wellicht te overdenken de
nieuwsbrief opnieuw in te voeren met als doel onze (behaalde, huidige en toekomstige)
projecten beter onder het voetlicht te brengen. Communicatie plan opzetten?
 Dhr. Smit merkt op dat het nieuwe Kloosterpad niet goed gebruikt wordt. Fietsen en
scootmobielen gebruiken de rijbaan ipv. het fietspad.
 Dhr Ten Oever vraagt waarom is er geen beton gebruikt bij de aanleg, het semi-verharde
wegdek blijkt kwetsbaar voor o.a. paardenhoeven.
Opmerking Wim Laarman: er is geen beton gebruikt om kostentechnische
redenen. Voor dit pad was geen subsidie van de provincie mogelijk omdat het
binnen de bebouwde kom ligt.
 Dhr. Fien merkt op dat in principe verboden is om met paarden gebruik te maken van het
fietspad, paarden horen op de rijbaan thuis.
 Dhr. van den Berg merkt op dat hij de indruk heeft dat er minder straatverlichting brand in
het dorp.
 Dhr. van den Berg stelt voor dat het wellicht een goed idee is om speeltoestellen (gelijk
aan die bij het bezoekerscentrum) te plaatsen op de Brink, hierdoor wordt het
aantrekkelijker voor kinderen.
 Dhr. Brock merkt op dat de verkeersveiligheid van het fietspad langs de Meppelerweg in
het geding is met de opkomst van de snelle e-bikes. Het fietspad ligt dicht langs de
opritten van de woningen en het overzicht is hier en daar beperkt.
11) Pauze
12) Project “Welkom in Ruinen”:
Gastspreker Charlotte Extercatte, coördinator project “Welkom in Ruinen”, praat ons bij over
de status van het project.
13) Sluiting
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