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Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy 

Notulen Algemene Leden vergadering 

Editie: 41                                                 

 
Datum en tijd: 25 maart 2019 / 20:30 
Plaats: Betuwe Poort (kleine zaal) 
Aanwezig incl. bestuursleden: 30 (zie presentielijst) 
 
 

 
Bestuur :    In dit verslag vermeld:   Functie:  
 
Twan van der Meer   T.M.     Voorzitter 
Frans Schulting    F.S.     Penningmeester 
Geert Westerlaken   G.W.     Secretaris 
Dico Janssen    D.J.     Lid 
Hannie de Keijzer   H.K.     Lid 
Anita de Bruin    A.B.     Lid 
 

 
 
1. Opening 
De voorzitter (T.M.) opent de vergadering om 20:30 uur en dankt alle aanwezigen voor hun komst. De 
opkomst is met 25 stemgerechtigde leden goed.  
 
Door T.M. wordt in het bijzonder stilgestaan bij de realisatie van de nieuwbouw van Rhenoy. Alle woningen 
zijn bijna opgeleverd en het is een mooie wijk geworden. Wel heeft dit gezorgd voor meer verkeersdruk in 
het dorp. Door een initiatief van inwoners zijn er daarom verkeersmaatregelen genomen in de Dorpsstraat, 
die effect lijken te hebben. 
 
Ook is er een watertap punt gerealiseerd in het dorp. Een leuk visitekaartje! Deze moet nog wel een beetje 
aangekleed gaan worden. Dit heeft de aandacht van de VDR.  
 
De eerste oliebollen actie sinds jaren is een feit. Een enthousiast team vrijwilligers heeft ruim 1.600 
oliebollen gebakken en verkocht. Met de opbrengst kunnen bestaande en nieuwe initiatieven in het dorp 
worden ondersteund. 
 
Goud van Foud was wederom een succes! Een dorpsfeest om trots op te zijn.  
 
Tot slot stelt Ria van Esterik zich voor. Zij is de nieuwe gebiedsmakelaar namens de Gemeente West-
Betuwe en is daarmee de contractpersoon voor initiatieven, problemen, etc. voor de inwoners uit Rhenoy 
richting de nieuwe Gemeente.  
 
  
2.  Verslag ALV van 19 maart 2018  
Geen opmerkingen of inspraak behoudens een reminder aan de traktatie belofte die vorig jaar is gemaakt 
door de penningmeester bij het realiseren van een positief saldo op de jaarrekening 2018 (welke belofte is 
ingevuld). 
De notulen worden derhalve goedgekeurd.  
 
 
3.  Jaarverslag 2017 door voorzitter 
Het Koningsdagontbijt was wederom gezellig druk. Een aantal van de commissieleden had echter 
aangekondigd te stoppen met de organisatie. Gelukkig zijn er nieuwe enthousiaste vrijwilligers gevonden die 
het stokje dit jaar gaan overnemen. Sinterklaas trok opnieuw wat minder schoentjes dan vorig jaar. Het was 
er gelukkig niet minder gezellig om. Ook de nieuwjaarsreceptie is prima bezocht. 
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De Feestweek is naar aanleiding van een equete onder de inwoners gewijzigd in haar opzet en tijdstip. De 
nieuwe elementen, zoals de Big Bounce en de Pub quiz waren een groot succes en hebben meer mensen 
getrokken. Er staan overleggen gepland om te kijken hoe we als vereniging deze lijn kunnen vasthouden. 
  
Ook het Timmerdorp blijft populair. Deze was binnen 8 dagen al helemaal volgeboekt. De organisatie was 
goed geregeld, de bouwwerken groot en het weer mooi. Dit jaar wordt deze voor 5e keer georganiseerd.  
 
De Communicatie commissie heeft samen met Rutger van Stappershoef een belangrijke rol gespeeld in het 
voorkomen van de voorgenomen sluiting van de A. Kraalweg. Uit een peiling georganiseerd door de VDR 
bleek dat er ruim 250 mensen tegen de sluiting waren. De nieuwe wethouder gaat met stakeholders in 
overleg, waarbij er vanuit een breder perspectief op sluipverkeer wordt gekeken naar een passende 
oplossing. 
 
Tijdens NL Doet is de speeltuin weer opgeruimd. Naast de gezelligheid was dit opnieuw een geslaagde 
samenwerking met Stichting Opwaarts. Hiernaast heeft de Speeltuin commissie een nieuwe speelplek 
gerealiseerd op de Haarakker. De realisatie hiervan zou aanvankelijk in fases worden uitgevoerd, maar de 
Gemeente heeft met extra budget het mogelijk gemaakt om dit in één keer uit te voeren. Hier zijn we als 
VDR dan ook erg blij mee. 
 
Tot slot kon er weer volop genoten worden van de Jeu de Boele, het kaarten, de bingo’s en het sjoelen. 
 
Kortom: het verenigingsleven floreert in Rhenoy! 

 
 
4.  Jaarverslag 2018 door penningmeester 
F.S. presenteert de jaarrekening en doet dit alweer voor het 6e jaar: 
 
▪ De VDR hanteert een kasstelsel. Daarmee worden alleen de werkelijke inkomsten en kosten, die van 

invloed zijn op de kas (lees: banksaldo) geboekt. De jaarrekening kent daarmee dus geen 
afschrijvingen, voorzieningen of voorraden.  

▪ De VDR heeft meerdere commissies. Een aantal commissies beheren een eigen kas vanuit een 
praktisch oogpunt. Hiernaast beheert de VDR het budget van het Dorpsplan, maar is geen eigenaar van 
deze gelden. 

▪ De jaarrekening 2018 laat een positief saldo zien van ca. EUR 4.000. Ten opzichte van de begroting 
zijn er enkele flinke afwijkingen; namelijk de realisatie van de Speelplek (EUR 10.000), beperkter 
onderhoud in de Speeltuin (waarmee de commissie EUR 3.000 heeft gespaard) en een Oliebollenactie 
die EUR ruim 800 heeft opgeleverd.  

▪ Alle commissies hebben de kosten goed in de hand gehouden. Complimenten! In 2018 zijn bovendien 
extra sponsoren en donoren gevonden. 

▪ Het aantal leden is gestegen naar 673, waarmee de contributie hoger is uitgevallen. 
▪ De VDR heeft EUR 20.000 spaargeld. Dat is dus ruim EUR 4.000 meer dan vorig jaar.   

 
De VDR is daarmee een financieel gezonde vereniging. 
 
 
5.  Verslag kascommissie 
De kascommissie licht het verslag nader toe. In maart 2019 heeft de commissie, bestaande uit Jeanette 
Wennekes en Natascha Gerrits, onderzoek gedaan naar de financiële verantwoording van de Vereniging 
over het jaar 2018. Deze controle heeft geen bijzonderheden opgeleverd. De kascommissie verleent het 
bestuur daarmee decharge (goedkeuring).  
 
Het verslag van de kascommissie is aan deze notulen aangehecht.  
 
 
6.  Doelstellingen en begroting 2019 
T.M. geeft een overzicht van de doelstellingen: 
▪ Het vasthouden van de ingeslagen weg van de Feestweek en dit verder uitbouwen; 
▪ Het proberen om weer een Burendag te organiseren; 
▪ Digitalisering van de Vereniging, zoals een nieuwe website, nieuws, Klepperman. Hiervoor is na een 

lange zoektocht nu ook de ondersteuning gevonden. Ook de Klepperman krijgt versterking.  
▪ Het investeren in de relatie met de nieuwe Gemeente West-Betuwe; 
▪ Het continueren van de bestaande activiteiten, zoals Koningsdag, Sinterklaas, Timmerdorp, Bingo’s, ed. 
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F.S. licht de begroting voor 2019 nader toe. 
▪ De begroting is gebaseerd op een verhoging van de contributie. Daarnaast gaat de VDR nieuwe 

inwoners overtuigen van het lidmaatschap; 
▪ Een aantal algemene activiteiten wordt gefinancierd uit de algemene middelen, zoals Koningsdag, 

nieuwjaarreceptie, ed. 
▪ De Klepperman krijgt een paar extra kopieën, maar heeft ook extra advertenties weten binnen te halen; 
▪ De Speeltuin krijgt groot onderhoud. Er zullen twee glijbanen worden vervangen en de zandbak krijgt 

een nieuwe vloer;  
▪ Het Timmerdorp viert haar lustrum en heeft een extra feestelijke begroting;  
▪ Voor het Dorpsfeest is in lijn met de historie een klein tekort begroot.  
De doelstelling om positief te eindigen blijft staan.  

 
Ria van Esterik roept op om vooral gebruik te blijven maken van het jaarlijkse leefbaarheidsbudget. 
 
Overall is sprake van een conservatieve en realistische begroting. 
 
 
7.  Voorstel contributie 2019 
Het bestuur stelt voor om de tarieven voor het lidmaatschap van de vereniging te wijzigen:  
 
EUR 7,50 per volwassen 
EUR 2,50 per kind (t/m 16) 
 
F.S. licht de belangrijkste argumenten toe: 
▪ De contributie is in 2014 voor het laatst aangepast aan de inflatie en het prijspeil. Per 1 januari is 

bovendien de BTW verhoogd, dat de meeste commissies raakt. 
▪ De continuatie van de subsidie verlening vanuit de nieuwe Gemeente West-Betuwe is onzeker. 

Hiervoor moet een buffer opgebouwd gaan worden, waarbij is gebleken dat het opbouwen van de pot 
algemene middelen nu nog te langzaam gaat. 

 
Uit de stemming blijken 18 leden voor te zijn en 6 tegen.  
 
Het voorstel voor de contributieverhoging wordt daarmee aangenomen.  
 
 
8.  Bestuurssamenstelling 2019 
Aftredend en niet herkiesbaar: Anita de Bruin en Dico Jansen. 
 
Beide worden door T.M. hartelijk bedankt voor hun inzet! 
 
De VDR gaat de komende periode op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
 
9.  Verkiezing kascommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jeanette Wennekes 
Niet aftredend: Natascha den Hartog 
 
Plaatsvervangster: Esther Westerlaken. 
 
Het bestuur dankt Jeanette voor haar bijdrage en is blij met de vervanging door Esther.  
 
 
10.  Mutaties commissies 
Veel commissies zijn op sterkte gekomen. Dit is een beter uitgangspunt dan vorig jaar. 
 
 
11.  Vacatures 
Alleen feestweek commissie zoekt nog vrijwilligers.  
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12.  Dorpsinitiatieven 
Ria van Esterik geeft aan dat er een budget voor Rhenoy is van EUR 6.900. De VDR zal samen met andere 
partijen, zoals Stichting Opwaarts, initiatieven verzamelen en kijken naar de haalbaarheid. In hoeverre dit 
jaarlijks terugkeert is nog niet bekend en zal ook afhangen van de financiële draagkracht van de Gemeente.  
 
Als input voor de initiatieven zullen ook de uitkomsten van de dorpsbijeenkomst uit september worden 
gebruikt.  
 
De leden vragen zich af hoe hiermee wordt voorkomen dat het budget wordt ingezet voor taken die eigenlijk 
zijn weggelegd voor de Gemeente. Als voorbeeld wordt genoemd het plaatsen van extra prullenbakken. De 
Gemeente kan dit ook ondersteunen met een zwerfvuil brigade. Ria licht toe dat dit steeds per situatie een 
afweging zal zijn.  
 
Initiatieven kunnen worden aangeleverd via de vereniging.  
 
 
13.  Rondvraag 
 
13.1 Jacques: draagt een artikel aan uit Deil, waarin staat dat de eerste twee dorpskranten zijn 
gesubsidieerd door de Gemeente. Ook is een aanvraag gedaan voor een definitieve subsidie. De 
Klepperman krijgt geen subsidie. Daarom de vraag of de Klepperman ook in aanmerking kan komen voor 
een subsidie. 
 
Ria: gaat dit navragen. 
 
Nagezonden: Deil blijkt gebruik gemaakt te hebben van het eenmalige dorpsbudget, dat alle voormalige 
kernen uit de Gemeente Geldermalsen hebben ontvangen.  
 
13.2 Lies: wil graag benadrukken dat de inwoners uit de nieuwbouw zich verbonden voelen met Rhenoy. Er 
zijn veel inwoners uit deze wijk die actief zijn binnen het dorp. Dit naar aanleiding van eerder gepubliceerd 
artikel, waarin de suggestie werd gewekt dat er sprake zou zijn van een dorp op zich. De betreffende 
journalist is hierop aangesproken.  
 
13.3 Afra: naar aanleiding van de blikseminslag vraagt zij zich af hoe wij elkaar beter kunnen informeren bij 
dit soort gebeurtenissen.  
 
T.M. geeft aan dat dit via Whatsapp kan. Hiervoor zijn twee groepen (Alert en Rhenoy durft te vragen). 
Hierop is de blikseminslag besproken. Op de website van de VDR staat dit opgenomen. Rutger 
Stappershoef beheert beide groepen. Dit zal ook in de Klepperman nog eens worden herhaald.  
 
13.4 Afra: er zijn 20 vrijwilligers die het klompen pad schoonhouden van zwerfvuil. Zij moeten dit afval nu zelf 
meenemen en in hun eigen container stoppen. Wat kan de VDR betekenen op dit vlak? 
 
Ria licht toe dat de Gemeente deze initiatieven graag ondersteunt en stelt een gratis pas beschikbaar om 
zwerfvuil af te voeren in de ondergrondse containers. 
 
Nagezonden: de VDR bekijkt de mogelijkheden om een eigen zwerfvuil brigade op te starten. 
 
13.4 Natascha: is het ook mogelijk om met dergelijke pas Gemeente vuilnisbakken vaker te legen?  
 
Ria geeft aan dat hier mogelijkheden voor zijn. Ria zal de VDR met de juiste persoon in contact brengen. 
 
Nagezonden: er is contact met de verantwoordelijk ambtenaar Gerda van Haarlem gelegd.  
 
13.5 Afra: groencontainer is snel vol, zeker in deze tijd van het jaar. In sommige Gemeente kun je big bags / 
bladerzaken aanvragen. En/of in de herfst bladkooien. Is een zo’n mogelijkheid er ook voor deze Gemeente? 
 
Ria: zal dit navragen. 
 
Nagezonden: deze mogelijkheid bestaat niet binnen de Gemeente West-Betuwe. 
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13.6 Jacques: hoe staat het met de realisatie van zwemtrap op de Lingesteiger?   
 
Co: dit regelt Kees Froeling. De steiger zal in april geplaatst gaan worden. 
 
Nagezonden: de trap is inmiddels geïnstalleerd.  
 
13.7 Klaas: Koningsdag is om 12:30 al afgelopen. Wat is hiervan de reden? 
 
T.M.: het animo voor een uitgebreider programma lijkt hiervan de oorzaak. Daarnaast is het vinden van 
voldoende vrijwilligers een uitdaging.  
 
13.8 Roel: doet een oproep aan iedereen om te komen helpen in en rond het Dorpshuis en de Speeltuin op 
6 april tijdens RhenoyDoet! Er wordt gestart om 09:00. 
 
13.9 Anneke: de plaatsing van de speeltoestellen op de Haarakker bij de Lindebomen lijkt niet gelukkig te 
zijn gekozen. Deze lindes gaan groot worden en geven schaduwvoering, algen en beestjes. Dit gaat over 
enkele jaren waarschijnlijk problemen geven. 
 
T.M.: dit zal worden gedeeld met de Speeltuin commissie.  
 
13.10 Hans: merkt op dat de netspanning te hoog is geworden (250 V) na de blikseminslag. Komt dit 
mogelijk door de nieuw geplaatste stroomkast. Hebben meer mensen dit? 
 
D.J.: dit is echt te hoog. Schakel hiervoor met Liander. 
 
 
14.  Sluiting en drankje, aangeboden door de V.D.R. 
T.M. sluit om 21: 41 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen.  

 
 

 
 
 

 


