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Belangenvereniging Rekken 
 Huttendijk 8 - Rekken 

 (0545) 431641  bestuur@bvrekken.nl  
 www.info-rekken.nl 

IBAN: NL83RABO0113618638 - KvK: 08 09 98 55 
 

 
Verslag van de gecombineerde leden- en jaarvergadering 

van de Belangenvereniging Rekken 
op dinsdag, 31 maart 2015 

 
Bestuursleden: 
  Herman Aarnink, voorzitter 
  Henk Mellink, vicevoorzitter  
  Diane Kuenen, penningmeester 

  Margriet Lenderink, secretaresse 
  Wim Groot Kormelink, lid 
  Anita Suythof, lid 

 
Aanwezige leden (volgens presentielijst): 
Crescendo 
EHBO 
Gemeente Berkelland 
KBO 
Locatieraad R.K.-kerk 
OR de Berkel 
Paulus Parochie 
PKN 
Plaggenmeijers 
Rekkens Volksfeest 
Rekkense Vrouwen Samen 
 
 

 
Revoc 
Sportclub Rekken 
St. Vrienden Rekkens Corso 
St. Zwembad 
Tactus Verslavingszorg 
Toneelvereniging De Plankeniers 
Vrienden van de Piepermolen 
Zonnebloem 
 
Overige belangstellenden 
 
Afgemelde leden: 
Looveld visvereniging

 

 
1) Opening en welkom 

Herman Aarnink opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.  
 
2) Mededelingen 

 Vriendelijk verzoek aan de aanwezigen om de presentielijst die op de tafels ligt in te vullen.  

 De koffie, thee en een consumptie in de pauze en/of na afloop van de vergadering komen voor 
rekening van de Belangenvereniging (hierna te noemen BV). 

 
3) Jaarverslag 2014  

Vanwege kosten- en tijdsbesparing is de BV er toe overgegaan om het jaarverslag niet meer huis-aan-
huis te verspreiden. Zoals vermeld op de agenda was er een exemplaar af te halen bij Den Hof en de 
Dorpsböke, in te lezen op de website of op te vragen bij Herman. Van deze service is echter geen 
gebruik gemaakt.  
 
Aanvullingen op het jaarverslag  
Kerkplein 
De Oude School verkeerd in slechte staat, en valt extra op nu het kerkplein zo mooi is opgeknapt. De 
Gemeente is eigenaar van het pand en heeft het al een aantal jaren te koop staan. Een mogelijke koper 
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voor het pand heeft de BV gevraagd of zij iets kunnen doen om de onderhandelingen wat vlotter te 
laten verlopen. Daarop heeft de BV de Gemeente gevraagd visie te schrijven t.a.v. het pand; wat willen 
ze er mee. Het lijkt er ondertussen op dat de onderhandelingen vorderen.  
 
Lindevoort 
Vandaag is de kavel op inschrijving door veiling te koop aangeboden. Het is niet duidelijk wat de stand 
van zaken is. De BV houdt de vinger aan de pols, woningbouw voor met name jongeren is van groot 
belang voor de leefbaarheid van het dorp.  
 
Website 
De website is een mooi podium gebleken voor informatieverstrekking. Sinds kort is er een koppeling 
met Facebook.  
Naar aanleiding daarvan is de BV nog steeds zoekende naar een mogelijkheid om een cursus te laten 
verzorgen voor die Rekkenaren die zich nog niet op de digitale snelweg begeven. Ook de aanleg van 
glasvezel heeft de aandacht van de BV. Inmiddels zijn de kosten voor de aanleg hiervan behoorlijk 
gezakt. Het betreft overigens alleen het buitengebied.  
 
AED en Hartveilig Wonen 
Met dank aan John Nijhuis, toenmalig directeur van FPC Oldenkotte is de AED-apparatuur behouden 
gebleven voor de bevolking van Rekken. Aandachtspunt blijft nu de kosten van het onderhoud van de 
apparatuur in Berkelland, hiermee het project Hartveilig Wonen in standhoudend.  
 
Buurtbus 
De BV heeft onlangs het jaarverslag van de Buurtbus ontvangen. In 2014 zijn er 1142 personen vervoert. 
Inmiddels zijn er 27 vrijwilligers inzetbaar als chauffeur van de bus. Het jaar is met een positief saldo 
afgesloten.  
 
AZC 
Doordat de Burgemeester niet zijn medewerking heeft verleent aan het COA om te gedogen heeft hij 
tijd gewonnen. Door alle gebeurtenissen van het afgelopen half jaar op dit gebied; de ervaringstocht, 
het bezoek aan AZC Schalkaar en de gesprekken die hebben plaatsgevonden is er inmiddels een 
wederzijds begrip tussen het bestuur van de Gemeente en de inwoners van Rekken. Medio april is er 
wederom overleg tussen Comité en Gemeente en vervolgens met het COA.  
 
Overig 
Zoals te lezen is in het jaarverslag heeft de BV aan vele overlegvormen deelgenomen. Met name in het 
overleg met andere kleine kernen wordt steeds weer duidelijk dat leefbaarheid een grote zorg is, we 
zitten allemaal met dezelfde of soortgelijke vraagstukken. Daar waar mogelijk wordt kennis en ervaring 
gedeelt en trekken we samen op wanneer het overleg met de gemeente betreft. Een voorbeeld hiervan 
is bijvoorbeeld het verenigingsleven, door een sportfderatie in te stellen kunnen krachten worden 
gebundeld en blijven sportverenigingen bestaan. De BV stelt voor dat naar een dergelijke 
samenwerkingsvorm ook wordt gekeken in Rekken. In het laatste dorpsplan is behoudt van leefbaarheid 
een groot aandachtspunt, en dat betreft niet alleen huisvesting.  
   

4) Verslag van de jaarvergadering van 25 maart 2014  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op, of vragen over, het verslag van de jaarvergadering 2014. Het 
verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.        vastgesteld 
 

5) Verslag van de kascommissie / financieel verslag 2014 
In tegenstelling tot hetgeen er op de agenda vermeld staat ligt het financieel verslag niet ter inzage, 
maar wordt er een presentatie verzorgt door Diane Kuenen. Voor de kosten die het Comité nu maakt 
t.a.v. het AZC (vergaderingen en juridische bijstand) heeft de BV een vergoeding gevraagd en ontvangen 
van de Gemeente.  
Eric Diepemaat kan namens de kascommissie melden dat kascontrole heeft plaatsgevonden, het 
financieel verslag 2014 is goedgekeurd en ondertekend door Heidi ten Elshof en Eric Diepemaat.  vastgesteld 
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6) Nieuw lid kascommissie  

Heidi ten Elshof treedt af als lid van de kascommissie en is hartelijk dank gezegd voor haar inzet.  
Bea Bongers is reservelid en schuift met het aftreden van Heidi een plaats door om samen met Eric 
Diepenmaat volgend jaar de kascontrole te doen. 
Maria Karnebeek meldt zich als reservelid van de kascommissie.  vastgesteld 

 
7) Bestuurszaken 

Dit jaar aftredend en niet herkiesbaar is Margriet Lenderink. Herman heeft met overhandiging van 
bloemen en bonnen zijn dank uitgesproken voor tijd en inzet gedurende 2 bestuurstermijnen.  
Ook aftredend, maar herkiesbaar is Diane Kuenen. Met instemming van de aanwezige leden is Diane 
benoemd voor een nieuw bestuurstermijn van 3 jaar.  vastgesteld 
 
Tot een half uur voor de vergadering hebben kandidaten zich kunnen melden. Er heeft zich echter 
niemand kandidaat gesteld. In aanloop naar de jaarvergadering zijn meerdere bewoners van Rekken en 
omstreken benaderd met het verzoek een bestuursfunctie te overwegen. Inmiddels hebben Esther 
Kimmels en Lotte Roos zich beschikbaar gesteld.  
Met instemming van de aanwezige leden zijn Esther en Lotte benoemd tot bestuurslid van de 
Belangenvereniging per 1 april 2015.  vastgesteld 
 
In de eerstvolgende reguliere vergadering zullen de taken en functies worden besproken en vastgesteld. 
 

8) Rondvraag  
Mevrouw Ripping vraagt waarom er steeds een ander busje rijdt. Dit is niet bekend, er wordt vanuit 
gegaan dat dit met onderhoud van het busje te maken heeft. Wellicht kan hier informatie over 
gevonden worden op de website van Bus 199.  
Arjan Winkelhorst meldt dat bij het uitgaan van de N.H.-kerk in het donker de vloerlampen je 
verblinden. Henk Mellink kan melden dat er inmiddels een offerte ligt van Ten Haken om dit te 
verhelpen.  
 

9) Pauze  
 
10) Rekken en de Berkel 

Esther Kimmels heeft een presentatie gemaakt over de Berkel, hoe het was, het nu is en hoe het kan 
worden. Over de veranderde functie, de kanalisering, natuurontwikkeling, etc.  
 
Voor de toekomst wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn t.a.v. energieopwekking d.m.v. een Oryon 
watermolen, het plaatsen van een ooievaarspaal/nest, een trekpontje, etc. Tijdens overleg met het 
Waterschap is gebleken dat zij open staan voor eigen initiatief, dat zelfs toejuigen, en waar mogelijk 
medewerking verlenen, maar alles altijd in goed overleg met aanwonenden en met oog voor de 
veiligheid.  
 
Jimmy Kemink heeft laten zien hoe hij de komende jaren het gebied langs de Berkel tot aan Duitsland 
laat begrazen. Dit wordt een openbaar afgeschermd gebied en blijft begaanbaar voor wandelaars door 
het plaatsen van wild/klaphekken. Het “gele” fietspad zal daar buiten blijven.   

 
Ter afsluiting van de jaarvergadering bedankt Herman Aarnink iedereen voor de aanwezigheid en 
interesse. Er wordt nog een film getoond over Rekken en de Berkel in lang vervlogen tijden. Een ieder 
die deze thuis nog eens wil bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=B-iqY6CoXlU 
 
Vastgesteld d.d.       
 
Herman Aarnink, 
Voorzitter  

https://www.youtube.com/watch?v=B-iqY6CoXlU

