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Rekken, 13 maart 2017  
 
Beste bewoners van Rekken en omstreken, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Datum  : woensdag, 29 maart 2016 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Den Hof 
Adres  : Lindevoort 14 in Rekken 
 
De agenda ziet er als volgt uit:  
 
1) Opening en welkom 

 
2) Mededelingen 
 
3) Jaarverslag 2016 1  
 
4) Verslag van de jaarvergadering van 6 april 2016 2 
 
5) Verslag 2016 van de kascommissie 

 (het financieel overzicht 2016 ligt ter inzage voor de geïnteresseerden) 
 

6) Nieuw lid kascommissie  
 

7) Bestuurszaken 
a) Aftredend en herkiesbaar zijn: Herman Aarnink en Anita Suythof 

 
8) Rondvraag 

 
9) Pauze 
 
10) Presentatie door de Belangenvereniging Rekken i.s.m. wijkagent Rekken en vrijwillig  

 preventiemedewerker Veilig Wonen: 
  
 Buurtpreventie  –  SAAR: Signaleren, Alarmen, App-en en Reageren, helpt u ons mee? 

 
Mocht u alleen de presentatie over buurtpreventie bij willen wonen dan kunt u om 21.00 uur aansluiten
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 Het jaarverslag 2016 en het conceptverslag van de jaarvergadering 30 maart 2016 vindt u op de website. Heeft u 
geen computer? Dan kunt u een exemplaar ophalen bij Den Hof of bij de Dorpsböke. Desgewenst kunt u het opvragen 
bij Herman Aarnink: (0545)431641. 
 



 

Laat u informeren over hoe u kunt bijdragen  aan uw eigen veiligheid en die van uw dorpsgenoten! 
 

Attentie! Buurtpreventie  
 

Woninginbraak en andere criminaliteit komt ook in de regio Achterhoek 
nog steeds regelmatig voor. Om deze praktijken tegen te gaan en Rekken 
nog veiliger te maken neemt de Belangenvereniging Rekken het initiatief 
om een buurtpreventiesysteem (met o.a. WhatsApp-groepen) op te zetten. 
Op basis van bevindingen van andere dorpskernen in Berkelland  is 
gebleken dat buurtpreventie helpt om misdrijven te voorkomen. 
 
Hoe werkt het?  
Buurtpreventie helpt bij SAAR: 1) Signaleren: het signaleren van verdachte situaties, 2) Alarmeren en 
App-en: het melden van verdachte situaties aan politie en buurtgenoten en 3) Reageren: het (eventueel) 
verstoren van verdachte situaties. Bij een WhatsApp groep buurtpreventie (in de diverse wijken van 
Rekken) is het de bedoeling om eerst 112 te bellen bij verdachte situaties en dit vervolgens als een 
bericht in de WhatsApp groep te sturen waardoor andere wijkbewoners ook extra alert zijn. De ervaring 
leert dat daardoor sneller de politie wordt gebeld. Ook worden inbrekers gestoord bij hun activiteiten 
doordat meer mensen op ze letten.  
 
Meer weten? 
Graag vertellen wij u meer over buurtpreventie en hoe u hier aan kan bijdragen als deelnemer of 
beheerder van een WhatsApp groep tijdens de jaarvergadering  van de Belangenvereniging Rekken op: 
 

woensdag 29 maart 2017 om 21.00 uur in Den Hof, Lindevoort te Rekken 
 
Op deze avond zal de Belangenvereniging in samenwerking met de wijkagent van de politie regio 
Achterhoek en een vrijwillig preventiemedewerker van Veilig wonen een presentatie verzorgen over 
buurtpreventie en de WhatsApp buurtpreventie.  
 
Graag zie we u de 29e, want om van buurtpreventie in Rekken een succes te maken hebben we u nodig! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Belangenvereniging Rekken 
 
P.S. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar toch geïnteresseerd zijn of een bijdrage 
willen leveren aan buurtpreventie stuur dan een mail naar info@info-rekken.nl met uw naam en 
contactgegevens. Voor eventuele deelname moet u wel minimaal 18 jaar zijn.  
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