Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
Vereniging Dorpsbelangen
Ressen 12 juni 2017 – Kosterij
Aanwezig:
Dhr. en mw. Brouwer, mevrouw Speek, de heer Bierman, de heer Zegers, de heer Geurts, de
heer Slaghuis, de heer Teunissen, de heer Speek, de heer Hegh, de heer Jansen, mevrouw
Engels, de heer Heide, de heer Meijs, de heer Krijnen en bestuur VDR.
1. Opening.
Rien Adolfs opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor een aantal
nieuwe bewoners. De ALV stelt de agenda vast. Het verslag van de ALV van 17 oktober 2016
wordt op hoofdlijnen doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen op het verslag waarmee deze
vastgesteld wordt.
2. Verslag van de penningmeester en kascommissie
De penningmeester, Rudi Sluiter, geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2016. Rudi
licht toe dat de contributie voor 2016 en 2017 tegelijk gefactureerd gaat worden. Doordat de
inning van de contributie achterloopt lijkt de vereniging financieel minder sterk. Dit is echter
vertekend en dat wordt in 2017 rechtgetrokken. De kascommissie (heren Rutjes en Zeegers)
hebben met het financieel verslag ingestemd. Voor 2017/2018 bestaat de kascommissie uit
de heren Zeegers en Jansen.
De ALV stelt de contributie voor 2017 vast op € 12,50 per lid van de vereniging.
3. Verkiezing bestuur
Rien Adolfs, Edwin Schouten, Rudi Sluiter en Ria Zeegers zijn aftredend en herkiesbaar. Alle
vier de personen worden opnieuw voor twee jaar benoemd. Rien geeft daarbij aan dat hij
stopt in zijn rol als voorzitter. Wel blijft hij als algemeen bestuurslid zich voor de vereniging
inzetten. Het bestuur zal intern de bestuursfuncties verdelen.
4. Rondje langs de projecten / ontwikkelingen
Kort wordt ingegaan op de actuele stand van zaken van de projecten in en om Ressen. Het
bestuur geeft een korte toelichting op de A15, verkeersstructuur in de kern, verlichting
RWP, herstructurering Ressensestraat, kasteelterrein, A325 (geluidsnormen) en Skaeve
Huse.

