
Jaarverslag 2021 DVDE 

 

Dit jaarverslag gaat over de periode vanaf de Algemene Ledenvergadering van 10 november 

2021 tot deze Algemene Ledenvergadering van 6 april 2022. Dat is dus een kortere periode 

dan gebruikelijk. 

Na de ALV van 10 november 2021 is een bijna geheel nieuw bestuur vol enthousiasme aan 

de slag gegaan. Bestaande werkgroepen zijn doorgegaan en een aantal nieuwe werkgroepen 

zijn in het leven geroepen. De huidige werkgroepen zijn: 

1. Visie Rhenen 2035 

2. Oude dorpshuis 

3. Jeugd 

4. Centrumplan 

5. Groen en recreatie 

6. Energietransitie 

7. Bestegoed exploitatie 

8. Zorg 

Verkeersveiligheid is geen aparte werkgroep meer, maar dat wordt meegenomen in de 

genoemde werkgroepen als daar aandacht voor nodig is.  

Voor alle onderwerpen in de werkgroepen zijn wij als DVDE een serieuze gesprekspartner 

voor de gemeente Rhenen. De gemeente ziet ons als spreekbuis namens de inwoners van 

Elst. Wij vertegenwoordigen dan ook het algemene belang van Elst. Wij zijn er niet om 

persoonlijke belangen te behartigen.  

Na afloop van deze ALV is er een informatiemarkt, waar een aantal werkgroepen de stand 

van zaken zal presenteren en waar vragen gesteld kunnen worden. 

We hebben ook gewerkt aan een nieuwe uitstraling en betere naamsbekendheid. Zo zijn we 

trots op ons nieuwe logo, dat is ontworpen door Inge van der Woude. Ook vonden we de 

domeinnaam verenigingdorpsbelangelst.nl erg lang en niet handig. Daarom hebben we de 

domeinnaam dvde-elst.nl geregistreerd, wat beter past bij de naam DVDE en wat ook 

makkelijker te onthouden is. De nieuwe website heet ook dvde-elst.nl. Deze website zal in de 

loop van dit jaar verder worden afgemaakt en verbeterd. 

Verder zijn we begonnen met het verbeteren van de ledenadministratie o.a. door het 

registreren van de emailadressen. Zo kunnen we de leden per mail attenderen op 

bijeenkomsten of belangrijke nieuwtjes. Dus bij deze het verzoek om uw mailadres door te 

geven als u dat nog niet hebt gedaan. 

Tot slot zijn wij, net als de rest van Nederland, blij dat het ergste van de corona nu voorbij 

lijkt en dat we weer normaal bij elkaar kunnen komen zoals bij deze ALV. Want een 

algemene ledenvergadering en een informatiemarkt waar je rond kunt lopen en met 

iedereen kunt bijkletsen, is toch veel beter dan wanneer iedereen de ledenvergadering vanaf 

de computer thuis moet volgen! 


