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Notulen ledenvergadering 21 maart 2019 om 20.00 uur bij de Keizerskroon, te Ruurlo
Aanwezig:
Gre Haakmeester, Henk Haakmeester, Harry Meulenveld, Gerda Regelink, Gerrie Ketteerij, Hans Klein
Kranenbarg, Gerard Scheper, Wim Roekevisch JR, Sjors Haakmeester, Ap Roekevisch, Jeroen
Visschers, Lisa Nijen Es Richard Haakmeester, Peter ten Berge, Henny Theijssen, Jan Nijenhuis, Hans
Regelink, Peter Weenk, H. Mulderije, Ineke Nijen Es, Klaas Wierda en Helma Roekevisch
Afgemeld:
Bas Brinkerink, Harrie Aagten, Ronald Koster, Wim Roekevisch SR, Gerrit Hengeveld, Ap Kerkwijk, Cas
Wichers, Wouter Berkelder, Susan van den Burg, Dick Marsman, Petra Leussink

1. Opening (door Ineke)
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder de
aanwezige ereleden.
Helaas is één erelid niet meer in ons midden. Op maandag 25 juni 2018 overleed Rinus Mulder, hij
werd 91 jaar. De vergadering houdt 1 minuut stilte voor Rinus
2018 was een enerverend jaar. Enerzijds het verdriet en anderzijds de samenvoeging van de Kermis
op de Blikmansweide. Later tijdens de vergadering zal Jeroen Visschers hier meer over vertellen.

2. Notulen ledenvergadering van 9 april 2018 (door Ineke)
Er zijn geen tekstuele aanpassingen of vragen naar aanleiding van de notulen.
Op pagina 2 moet een contributieverhoging geen contributieverhoging zijn.
De notulen worden goedgekeurd en getekend door de voorzitter en secretaris.
We hadden geen openstaande acties waar we nog op terug moesten komen.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken
Er zijn 11 afmeldingen.
Diverse uitnodigingen voor landelijke congressen, uitnodiging voor het Oranjeconcert bij het
Kulturhus en de kranslegging bij het Oorlogsmonument
Nieuwsbrieven vanuit de KBOV.
Het komende jaar staat voor ons in het teken van het Jubileum 2020, 23 juli 2020: inmiddels zijn wij
met de 1e initiatieven gestart en hebben we op 26 januari een inspiratieborrel voor alle vrijwilligers
georganiseerd om ons te voorzien van ideeën. Indien iemand vanuit jullie ons wil helpen met de
organisatie dan horen wij dit graag.

4. Jaarverslag Oranjevereniging 2018 (door Helma)
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De secretaris leest het jaarverslag over 2018 voor. Er zijn geen op of aanmerkingen hierover.

5. Financieel verslag 2018 (door Richard)
Penningmeester bespreekt het jaarverslag met de vergadering. De belangrijkste verschillen worden
doorgenomen. Er zijn geen op of aanmerkingen over het financieel verslag 2018..
Voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van het financieel verslag 2017.
6. Verslag kascontrolecommissie (door Ineke)
Mevrouw Anja Maas en mevrouw Stephanie van Woudenberg zijn bij de penningmeester op de
koffie geweest en hebben een duidelijke uitleg over de jaarrekening gehad. Mevr. Maas stelt de ALV
voor de penningmeester decharge te verlenen.
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (door Ineke
Mevrouw Maas is 2 jaar lid van de commissie geweest en verlaat deze commissie. De voorzitter
dankt mevrouw Maas voor haar inzet.
Hans Klein Kranenbarg stelt zich beschikbaar voor een plek in kascontrolecommissie.
8. Begroting 2019 (door Richard)
De begroting wordt door de leden goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
● Secretaris: mevr. H.E.F. Roekevisch
Het bestuur stelt voor mevrouw Roekevisch te herkiezen.
● Penningmeester: de heer R. Haakmeester
Het bestuur stelt voor de heer Haakmeester te herkiezen.
● Bestuurslid Optocht: de heer P. ten Berge
Het bestuur stelt voor de heer ten Berge te herkiezen.
De ALV gaat akkoord met alle herbenoemingen.
Aftredend en niet herkiesbaar:
● Bestuurlid optocht/koningsspelen: dhr. H. Regelink
Voor deze functie loopt een vacature. De ALV gaat er mee akkoord dat indien zich tussentijds iemand
aandient voor
Commissie PR: (vacature)
● Het bestuur stelt mevr. L. Nijen Es voor als kandidaat.
De ALV gaat akkoord met deze benoeming
De voorzitter dankt Hans voor zijn inzet van de afgelopen 10 jaar. Hans heeft altijd een grote
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel getoond.
Hans blikt terug op de afgelopen 10 jaar en de veranderingen die er plaatsgevonden hebben.
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10. Mededelingen uit de commissies
De voorzitter geeft alle commissievoorzitters het woord om mededelingen over zijn of haar
commissie te doen.
Cie …… Koningsdag, Volksspelen:
-

-

-

Helaas is de opvolger van Hans kort betrokken geweest bij het bestuur omdat zij eind januari
vanwege werkomstandigheden andere keuzes moest maken. We zijn dus zoekende naar een
opvolger.
Het afgelopen jaar is een kleine groep inwoners bezig geweest om de festiviteiten van
Koningsdag uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het programma voor
2019. Naast de gebruikelijke activiteiten van officiële opening bij de Bundeling, voetbaltoernooi,
kindermarkt met spelletjes en koningsconcert, gaan we nu op 26 april al starten met
Koningsnacht. Daarnaast heeft de ROV Koningsdag omarmt en gaat kijken wat zij extra willen
doen. In ieder geval wordt Ruurlo Oranje, komt er een fietstocht, mogelijk een wandeltocht en
een uitbreiding van de activiteiten voor de jeugd.
Bij de volksspelen op zondag zijn geen noemenswaardige wijzigingen geweest evenals de
verlichtingsroute. Beide concepten blijven we het komende jaar zo inzetten.

Peter ten Berge namens de Commissie Optocht:
De optocht was het afgelopen jaar weer van een hoog niveau. Dit werd nogmaals door de juryleden
bevestigd.
Helaas is het niet gelukt de jeugd in de optocht te krijgen. Voor het komende jaar hebben we al
initiatieven genomen om de jeugd meer te betrekken bij de optocht.
Het is en blijft een opgave om de jeugd in de optocht te krijgen.Het aantal deelnemers is de
afgelopen jaren stabiel, maar we kunnen altijd meer aanmelding gebruiken.

Jeroen Visschers namens de Commissie de Weide:
Afgelopen jaar hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben we gekozen voor
lichtere dranghekken, wat het werk makkelijker maakt. Ook zijn we gestopt met de kerstbomen en
proberen we nu het terrein op te vrolijken met fotodoeken, waarop een collega van foto’s van
afgelopen jaren te zien is.
Voor het komende jaar zijn we druk met de voorbereidingen omdat de Kermis op de weide komt.
●

We hebben inmiddels een overleg gehad met de buurtbewoners. Dit overleg is positief
verlopen. De buurt heeft geen problemen met de komst van de kermis. Wel zal er na afloop
een evaluatieavond met de buurt gepland worden.
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●

●

We hebben nu overleg met de heer Blikman, horeca en kermisstichting over de inrichting van
het terrein. Voorlopig is het idee om op de plek waar altijd de fietsenstalling was, om daar de
kermis te plaatsen. De feesttenten komen naar voren zodat het 1 groot evenement wordt.
De ruimte voor zeskamp en vogelschieten blijft gelijk.

Ap Roekevisch namens de Commissie Zeskamp:
In 2018 hebben we op de vrijdagavond bij “Kopspijkers” voor het eerst Kahoo! gebruikt om de vragen
via het grote scherm te laten lopen. Dit werd bijzonder goed ontvangen door de teams. De
afwikkeling van het slaan van de spijkers daarna verliep enigszins chaotisch en daar zullen we in 2019
wat op moeten bedenken. We zijn inmiddels met zowel de commissie Interdorp alsook het
Vrijdagavondteam (apart groep vrijwilligers) begin maart alweer bij elkaar geweest om te
brainstormen over 2019. Qua bezetting heeft Jan Nijenhuis, na vele jaren gedreven en actief
betrokken te zijn geweest bij de Interdorp, aangegeven na 2019 te stoppen. Dat stelde ons voor een
bezettingsprobleem, maar er zullen 2 kandidaten worden gepolst die al eens hebben aangegeven
wel te willen meewerken aan de Interdorp. (Beide hebben een achtergrond in Sport en Beweging en
zijn al bekend bij en met Interdorp)

Jan Nijenhuis namens de Commissie Ouderen:
Ouderenmiddag 2019 staat al weer in de steigers. Na 2 jaar met succes een ouderenmiddag verzorgd
te hebben, mogen we spreken van een vaststaand feit: Ouderenmiddag georganiseerd door de
Oranje Vereniging op vrijdagmiddag in de tent.
Ineke namens PR-commissie:
Sinds 2017 werken we nauwer samen met de Horeca v.w.b. de PR en dit is prettig verlopen en heeft
zicht geuit in gezamenlijke uitingen als flyer, doeken. In 2018 is de commissie PR uitgebreid met
jongeren, waardoor we facebook, instagram, etc. verder kunnen inzetten. Lisa gaat het komende jaar
deze kar trekken.
Het afgelopen jaar hadden we een gezellige Reurlse avond. Voor 2019 krijgen we weer een speciaal
programma op de donderdag: Night of the Proms. Sophia’s Lust en de Sleppers gaan klassiek en
popmuziek combineren.
Steeds meer bedrijven zijn enthousiast over de bedrijvenborrel en het was erg gezellig.
11. Rondvraag:
Gerrie Kettelerij vraagt of er al wat meer bekend is qua organisatie van het jubileumjaar in 2020.
Ineke beantwoordt deze vraag positief. Er zijn al diverse lijnen uitgezet voor een receptie, expositie,
75 jaar bevrijding, Dorpskwis.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.

