
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy 

Notulen Algemene Leden vergadering 

Editie: 42                                                  

 

Datum en tijd: 28 maart 2022 / 20:30 

Plaats: Betuwe Poort (kleine zaal) 

Aanwezig incl. (kandidaat) bestuursleden: 22 (presentielijst is aanwezig bij het Secretariaat) 

 

 
Bestuur :     Functie:  
 
Twan van der Meer    voorzitter 
Geert Westerlaken    secretaris 
Hannie de Keijzer    bestuurslid 
Oskar Barendse    kandidaat Penningmeester 
Ron van Ree     kandidaat voorzitter 
Susan Groenendijk    kandidaat bestuurslid 
Evert Hertoghs     kandidaat bestuurslid 
Joyce Lauffer     kandidaat bestuurslid 
 

 

1. Opening door de Voorzitter 

Twan opent de vergadering om 20.30 en dankt alle aanwezigen voor hun komst. In het bijzonder 
wordt stilgestaan bij de bijzondere periode die Corona met zich mee heeft gebracht. Daarmee hebben 
activiteiten geen doorgang gevonden en heeft in 2020 en 2021 ook geen A.L.V. plaatsgevonden.  
 
Twan vraagt alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 
 
 
2. Verslag 41e A.L.V. van 25 maart 2019 door de Secretaris 

Door Geert wordt een samenvatting gegeven van de notulen van de laatste A.L.V. Er zijn geen vragen 
of opmerkingen bij de aanwezigen. De notulen worden derhalve goedgekeurd.  
 
 
3. Bestuursverslag door de Voorzitter 

Corona heeft veel roet in het eten gegooid en daarom zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Gelukkig 
kon een aantal activiteiten wel door doorgaan dankzij de creativiteit van onze commissieleden. Zo is er 
een Speel & Spetterdag georganiseerd door de Timmerdorp commissie en ging Sinterklaas het 
afgelopen jaar persoonlijk alle kinderen in Rhenoy langs. Vanuit de Speeltuin commissie is voor het 
eerst meegedaan met de landelijke buitenspeeldag.   

Helaas is de centrale speeltuin tijdelijk gesloten geweest. Enkel speeltoestellen waren vanwege 
aangescherpte eisen vanuit de Gemeente niet goedgekeurd door de inspectie (ontbreken van 
typeplaatjes). Dit heeft veel aandacht en energie gekost vanuit zowel het bestuur als de commissie. 
Gelukkig is dit uiteindelijk goed gekomen. Dit jaar is er een grote investering in nieuwe toestellen 
gedaan. Door veel zelf te doen is hierbij flink bespaard op de kosten. 



Nu er weer meer mag op het gebied van evenementen en activiteiten, merken we als V.D.R. dat het 
lastiger is geworden om voldoende sponsoren te vinden. Dat maakt het organiseren van nieuwe 
evenementen in het dorp moelijker. Dit heeft de aandacht binnen het bestuur. Zo wordt er gekeken 
naar (nieuwe) subsidiemogelijkheden bij bijvoorbeeld de Gemeente of de Rabobank. 
 
De Vereniging heeft eind 2021 635 leden, waarvan 109 leden jonger zijn dan 16 jaar.  
 
 
4. Financiële verantwoording en begroting door de Penningmeester. 
 
Oskar is sinds enkele maanden kandidaat penningmeester en daarmee krijgt de boekhouding van de 
V.D.R. voldoende aandacht. Hij presenteert daarmee de 1e keer de jaarrekening en mag meteen 
verslag doen van 3 jaren.  
▪ De Vereniging hanteert een kasstelsel. Daarmee worden alleen de werkelijke inkomsten en 

kosten, die van invloed zijn op de liquiditeiten geboekt. De jaarrekening kent daarmee dus geen 
afschrijvingen, voorzieningen of voorraden.  

▪ De Vereniging heeft meerdere commissies. Een aantal commissies beheren een kleine contante 
kas vanuit een praktisch oogpunt. Hiernaast staat er op de rekening van de Vereniging geld van 
het Dorpsplan, maar de Vereniging is hiervan geen eigenaar. 

▪ De exploitatie laat de afgelopen jaren een positief saldo zien. Wel dient te worden gerealiseerd 
dat dit (mede) wordt veroorzaakt door de reserveringen voor groot onderhoud door de Speeltuin 
commissie. De afgelopen jaren zijn vanwege corona geen grote investeringen in speeltoestellen 
gedaan, waarmee inmiddels een bedrag van ca. EUR 24.000 is gespaard.  

▪ Alle commissies hebben de kosten goed in de hand gehouden. Hiervoor spreekt het bestuur de 
complimenten uit.  

▪ De Verenging kent een gezonde financiële huishouding en heeft eind 2021 ruim EUR 40.000 
(2020: EUR 34.000) in kas. 

▪ In 2022 is een investering van ca. EUR 16.000 door de Speeltuin gedaan in nieuwe 
speeltoestellen uit de opgebouwde reservering.  

▪ Andere opvallende zaken in de begroting zijn een toename van de kosten voor drukken van de 
Klepperman en een stijging van de huur van de kleine zaal in de Betuwe Poort.  

 
Jacques merkt op om goed te kijken naar de werving van nieuwe adverteerders in de Klepperman om 
de stijgende drukkosten op te vangen.  
 
 
5. Verslag door de Kascommissie 
Natascha Gerrits licht het verslag van de kascommissie nader toe. In maart 2022 heeft de 
kascommissie, bestaande uit Esther Westerlaken en Natascha, onderzoek gedaan naar de financiële 
verantwoording van de Vereniging over het jaar 2019 - 2021. Deze controle heeft geen 
bijzonderheden opgeleverd. De kascommissie verleent het bestuur daarmee decharge (goedkeuring). 
 
Zowel Natascha en Esther zijn bereid om komend jaar nog een keer de kascontrole uit te voeren.   
 
 
6. Bestuurssamenstelling 2022 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Twan en Hannie. Beide worden – onder overhandiging van een 
presentje - hartelijk bedankt voor hun inzet. Twan is 5 jaar voorzitter geweest van de vereniging en 
Hannie heeft 9 jaar als algemeen bestuurslid van de vereniging een bijdrage geleverd. 
 
Hiernaast wordt aan de leden bekrachtiging van de volgende kandidaat bestuursleden gevraagd: 
▪ Ron van Ree in de functie van voorzitter 
▪ Oskar in de functie van penningmeester 
▪ Evert Hertoghs in de functie van algemeen bestuurslid 
▪ Susan Groenendijk in de functie van algemeen bestuurslid 
▪ Joyce Lauffer in de functie van algemeen bestuurslid 
 
Alle bestuur mutaties worden door de leden goedgekeurd.  
 



7. Doelstellingen 2022 
 
Er is sprake van (bijna) geheel nieuw bestuur. Ron licht de belangrijkste doelen voor het lopende jaar 
nader toe:  
 
▪ Het structureren van de samenwerking met de commissies. Zo is er een 1e rondetafelgesprek 

gepland en zal elke commissie een vast aanspreekpunt binnen het bestuur krijgen. Centraal staat 
waar wij als bestuur kunnen helpen.  

▪ Meer structuur brengen in subsidie aanvragen. Dit gebeurt nu te veel ad hoc. Hierbij worden 
commissie meer uitgedaagd om tijdig een begroting of plan te maken, zodat er eerder gekeken 
kan worden naar beschikbare potjes.  

▪ De samenwerking met andere partijen opzoeken, zoals Stichting Opwaarts en de Wielerronde. 
Rhenoy is een klein dorp waar ontzettend veel wordt georganiseerd. Door beter met elkaar 
samen te werken kan er meer worden bereikt.  

▪ De zichtbaarheid van de Vereniging vergroten. Dit moet meer bewustzijn en herkenning creëren 
in het dorp. En meer duidelijkheid geven waar het geld van onze leden naar toe gaat. 

▪ Herintroduceren van de kennismaking middag (vereniging dag). Alle verenigingen en activiteiten 
kunnen zich aan het dorp presenteren.  

 
 
8. Afscheid Jacques 
 
Na ruim 40 jaar vrijwilligerswerk voor de Vereniging heeft Jacques Westbroek besloten het wat 
rustiger aan te gaan doen. Een moment om niet zomaar voorbij te laten gaan, en ook hij ontvangt een 
dankwoord en presentje voor zijn jarenlange inzet. 
 
 
9. Rondvraag 
 
Hans merkt op dat er verschillende acties/ activiteiten zijn geweest, die bijvoorbeeld niet op de website 
hebben gestaan. Daarnaast de tip om in de archieven te kijken waar je netwerk zit. Reactie: het 
bestuur neemt dit mee.  
 
Klaas vraagt waarom Koningsdag langs de schapenwei wordt georganiseerd en niet in de Betuwe 
Poort. Reactie: vanwege corona is gekozen voor een organisatie in de buitenlucht, zodat bij een 
mogelijke aanscherping van de maatregelen het event toch kan doorgaan. Ed voegt hieraan toe dat 
de schapenwei centraal ligt en dus een hoge zichtbaarheid heeft. Hans vraag of er wel goed is 
nagedacht over de veiligheid van de kinderen? Reactie: het bestuur zal dit nagaan bij de commissie.  
 
Klaas vraagt of er dit jaar weer een burendag wordt georganiseerd in september. Reactie: er zijn op dit 
moment geen initiatiefnemers. Opgemerkt om bij doorgaan van Burendag dit bijvoorbeeld te 
organiseren op de Brink. De laatste keer is het gehouden op het grasveldje rond de Haarakker 
(nieuwbouw).  
 
Jacques geeft aan dat de website meer actueel gehouden mag worden. Denk aan een activiteiten 
agenda en opschoning van oude artikelen. Reactie: een terechte opmerking. Het blijkt echter lastig om 
vrijwilligers te vinden met voldoende tijd en kennis om dit te verzorgen.  
 
Lies vraagt waarom de water tap nog niet open is. Reactie: dit loopt via Vitens en het bestuur heeft 
hierop geen invloed.  
 
Door verschillende leden worden de complimenten aan het (nieuwe) bestuur gegeven en wordt 
opgemerkt dat het fijn is dat het bestuur na jaren weer op volle sterkte is. 
 
 
10.  Sluiting en drankje 
 
Ron sluit om 21: 15 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen.  

 


