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Rekken, 3 maart 2020  
 
Beste bewoners van Rekken en omstreken, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Datum  : woensdag, 18 maart 2020 
Tijd  : 19.30 uur 
Locatie  : Den Hof 
Adres  : Lindevoort 14, Rekken 
 
De agenda ziet er als volgt uit:  
 
1) Opening en welkom 

 
2) Mededelingen 
 
3) Jaarverslag 20191  
 
4) Verslag van de jaarvergadering van 27 maart 20192 
 
5) Verslag 2019 van de kascommissie                                                                                                            

(het financieel overzicht 2019 ligt ter inzage voor de geïnteresseerden) 
 

6) Nieuw lid kascommissie  
 

7) Bestuurszaken3 
a) Aftredend en niet-herkiesbaar zijn: Herman Aarnink en Anita Suijthof 

 
8) Rondvraag 

 
9) Pauze 

 
10) Inwonersavond Project Aantrekkelijk Rekken  

   
1 2 Het jaarverslag 2019 en het conceptverslag van de jaarvergadering 27 maart 2019 vindt u op de website 
www.info-rekken.nl 

 

 

 

http://www.info-rekken.nl/


3 Toekomst & Vacatures  
Om plannen te realiseren is het noodzakelijk dat de belangenvereniging bestuurlijk wordt aangevuld 
c.q ververst en vernieuwd wanneer zittingstermijnen aflopen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 
5 leden. In maart 2020 zijn 2 leden aftredend en niet herkiesbaar. Voor een representatieve 
vertegenwoordiging  zijn er minimaal 5 bestuursleden nodig om de bestuurlijke verantwoording goed 
te kunnen uitvoeren.   Goed om te weten, is dat de belangenvereniging in 2020 zal onderzoeken hoe 
en waar er met de Samenwerkende Verenigingen Rekken koppelingen kunnen worden gemaakt. Het 
streven is om samen met hen in 2020 een nieuw bestuursmodel te ontwikkelen voor Rekken.  
 
‘Wij zijn op zoek naar leden die bestuurstaken op zich willen nemen om Rekken nu en in de toekomst, 
leefbaar, vitaal  en aantrekkelijk te houden’. 
 
Interesse of vragen? Neem gerust contact op.  
Wij doen een oproep aan jong of oud, bestuurlijke ervaring of niet, nieuw of al lang woonachtig in 
Rekken, het maakt niet uit! Neem de bestuurlijke uitdaging aan om het mooie Rekken te behouden. 
Ben jij diegene of ken je iemand die dit zou willen en kunnen, schroom niet en pak deze handschoen 
op. Graag zien we jullie reacties tegemoet en voor vragen, onduidelijkheden en informatie kun je bij 
ons terecht (mail bestuur@bvrekken.nl of tel Irene Hagens: 06-81023409) 
 
Lees de uitgebreide vacaturetekst op www.info-rekken.nl/nieuws/vacatures-belangenvereniging-
rekken/ 
 

 

 

Uitnodiging  

Inwonersavond Project Aantrekkelijk Rekken  

 
Wat is er bereikt? Waar staan we nu? En waar willen we naar toe? 

U heeft het allemaal kunnen bekijken op 29 februari tijdens de Rekkense markt. 
 

Alle ideeën, tips en suggesties die we tijdens deze markt van u hebben ontvangen gebruiken we voor 
een definitief totaalplan. Dit plan willen we graag op woensdag 18 maart presenteren aan u als 

inwoner van Rekken maar ook aan wethouder wonen Maikel van der Neut en gebiedswethouder 
Anjo Bosman. 

 

Deze bijeenkomst zal aansluitend op de jaarvergadering van de Belangenvereniging Rekken 
plaatsvinden om 20.00 uur. Locatie van de bijeenkomst is Den Hof. 

 

Hopelijk zien we u daar! 

 

Stuurgroep Aantrekkelijk Rekken 

Ludy Koldeweij, Nick Scholten, Peter van de Vondervoort, Henk Weijers en Lotte Roos 
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