
Notulen DVDE Algemene Ledenvergadering 2021 

Datum: 10-11-2021 

Locatie: Bestegoed 

Aanwezig: Willem van Ommeren (vz 1), Jacques Vlaanderen (not 1), Peter Vunderink, Joep 
Everaars, Joke van Dijkhuizen, Ina van Meenen, 
Hannah Honders (vz 2), Francis Starreveld, Els Clerx, Ursula Looman, Bob Harnisch 
(not 2) 

Afwezig: Bob Vervat 

 

1. Opening 

Willem heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft een overzicht van de activiteiten die in 2021 

zijn gedaan. 

2. 2. Notulen van de ALV 27 maart 2019 

Er zijn geen opmerkingen over deze notulen en daarmee zijn ze goedgekeurd. 

3. 3. Bespreking en vaststelling jaarverslag 2020 van de secretaris 

Jacques bespreekt het jaarverslag. 

4. Financiën en begroting 2021 

Peter bespreekt de financiën en de begroting 2021. Reacties uit de zaal geven aan dat een verhoging 

van de contributie naar € 7,50 of € 10,- aanvaardbaar is. Dit zal door het nieuwe bestuur moeten 

worden besloten. 

De kascommissie keurt de jaarafrekening goed en verleent decharge aan de penningmeester. 

5. Bestuurswisseling 

Van het zittende bestuur treden af: Willem van Ommeren (voorzitter), Peter Vunderink 

(penningmeester), Joep Everaars (secretaris), Joke van Dijkhuizen, Bob Vervat, Ina van Meenen. 

Voorgedragen als nieuwe bestuursleden: Hannah Honders-de Winter (voorzitter), Jacques 

Vlaanderen (penningmeester), Bob Harnisch (secretaris), Els Clerx, Ursula Looman, Francis Starreveld. 

De aanwezigen stemmen in met deze benoemingen. 

Jacques en Bob zullen elkaars vervanger zijn in geval van afwezigheid zoals vakanties. 

Hannah neemt het voorzitterschap over en bedankt alle oude bestuursleden, die een presentje 

ontvangen. 

Willem wordt verzocht de zaal te verlaten. Hannah dient een voorstel in om Willem tot erevoorzitter 

van de DVDE te benoemen voor al het werk dat hij heeft gedaan. De aanwezigen stemmen hiermee 

in. Na terugkomst overhandigt Hannah hem een oorkonde, waarmee Willem tot erevoorzitter is 

benoemd. 

6. Programma voor de toekomst 



Hannah geeft een toelichting over de verschillende werkgroepen en onderwerpen waarmee de DVDE 

bezig is, zoals oude dorpshuis, energietransitie, centrumplan Elst, MOB complex, wandel- en 

fietsroutes en visie 2035.  

Ook heeft de eerder uitgevoerde DVDE enquête over de behoefte aan een dorpskrant geleid tot de 

realisatie van een nieuwe dorpskrant. De lancering van de nieuwe dorpskrant zal plaatsvinden 

aansluitend op deze ALV. 

Er ontbreekt nog een contactpersoon die namens de DVDE gesprekspartner is voor de gemeente 

Rhenen met betrekking tot het OV beleid. Ingmar Knip meldt zich aan om die rol te vervullen. 

Achterin de zaal zijn tafels ingericht, waar iedereen na de lancering van de nieuwe dorpskrant 

informatie kan krijgen over een aantal activiteiten van de DVDE. 

Verder wordt iedereen opgeroepen om zijn/haar emailadres op te geven, zodat nieuws en 

uitnodigingen bij alle leden terecht komt. 

7. Rondvraag 

Wim van Zanten mist op de website van de DVDE de agenda en de bestuurswisseling. Het nieuwe 

bestuur was al van plan om de website bij te (laten) werken en zal dit meenemen. 

8. Slotwoord 

Willem van Ommeren spreekt als oud-voorzitter nog een slotwoord uit, waarbij terugblikt op de 

oprichting van de DVDE en dat het nu een volwaardige gesprekspartner is voor de gemeente Rhenen. 

Hij kijkt er tevreden op terug en bedankt iedereen hartelijk. 

9. Sluiting 

Hannah bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 


