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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 woensdag 6 april 2016 

 
Bestuursleden: Herman Aarnink, voorzitter 
  Henk Mellink, vicevoorzitter  
  Diane Kuenen, penningmeester 
  Lotte Roos, secretaresse 
  Wim Groot Kormelink, lid 
  Esther Kimmels, 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: 
Molenruiters

 

 
1. Opening en welkom 
Herman Aarnink opent de vergadering om 20.09 uur en heet een ieder van harte welkom. Er is een 
speciaal woord van welkom aan Wim Giesbers en Gerri Schäperclaus (Sportfederatie Berkelland) die nog 
een presentatie zullen verzorgen.  
 
2. Mededelingen 

̶ 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). 

̶ Esther geeft een korte toelichting op de flyers over ‘LEADER’ en ‘Samenloop voor hoop’ die op de 
tafels zijn rondgedeeld. LEADER betreft een initiatief welke mogelijkheden biedt voor subsidie van 
activiteiten van bijvoorbeeld verenigingen. Samenloop voor hoop is een 24 uurs marathon welke 
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met een team gelopen kan worden. Het doel is om hiermee geld op te halen voor het KWF. 
Inmiddels hebben zich 44 teams aangemeld. Wellicht zijn er nog teams vanuit Rekken die zich op 
willen geven. Het evenement vindt plaats op 14 juni, locatie is de sportaccommodatie bij Sportclub 
Eibergen. Een team bestaat uit 10 – 15 personen. De kosten voor deelname betreffen € 15 per 
persoon, voor dit bedrag ontvangt men een T-shirt. De Belangenvereniging Rekken zal de 
informatie ook nog op de website plaatsen.  

̶ Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering is ook de 60+ support flyer bijgevoegd, aangegeven 
wordt dat er nog steeds de mogelijkheid is tot aanmelden. De mogelijkheid tot opgave eindigt op 
26 april.  
 

3. Jaarverslag 2015 
Aangegeven wordt dat op de website van de Belangenvereniging het jaarverslag en de conceptnotulen 
van de jaarvergadering 2015 te vinden waren. Deze stukken liggen ook ter informatie op de tafels.  

 
Aanvullingen op het jaarverslag  

 
Kerkplein 
Om het dorpsbeeld te verbeteren is actie gezet op het pad dat loopt van de N.H.-kerk naar het kerkhof. 
Middels aanbesteding is een partij aangewezen die het gedeelte opgeknapt heeft. De Belangenvereniging 
hoopt dat iedereen hier met tevredenheid naar kijkt.  

 
Ipad/tablet cursus 
De Belangenvereniging heeft een aantal cursussen georganiseerd om mensen kennis laten maken met 
technologie. In totaal zijn er 32 mensen die de cursus met een goed gevolg hebben afgelegd. Bij 
voldoende animo zal opnieuw de mogelijkheid geboden worden om een cursus te volgen. In april staat 
een opfriscursus gepland hiervoor kan men zich nog steeds aanmelden. Tijdens de bijeenkomst wordt ook 
nagegaan of er behoefte is aan een helpdesk, mocht dit blijken dan gaan we dit oppakken.  

 
Website 
De website www.info-rekken.nl wordt wekelijks bijgehouden. De website heeft veel bezoekers getrokken, 
gemiddeld wordt de site 38 keer per dag bezocht. Op de website wordt onder andere een agenda 
getoond waar alle activiteiten in het dorp vermeld staan. Verenigingen kunnen daar ook activiteiten op 
kwijt. Inzicht in elkaars activiteiten in het dorp kan verenigingen helpen bij het plannen van de 
activiteiten. Op de site is het gedeelte voor sponsoren anders ingericht om hen nog beter in beeld te 
brengen. De Belangenvereniging is nog op zoek naar meerdere sponsoren die ons willen ondersteunen. 
Recent is het item raadje plaatje toegevoegd aan de site. Op dit onderdeel worden oude foto’s getoond 
om mensen te interesseren en bekend te maken met de historie van Rekken. De website heeft ook een 
link naar Facebook ook hier worden regelmatig zaken zoals nieuwtjes en foto’s gedeeld. Tips en 
aanvullingen op de site zijn altijd welkom, mochten de er zijn kunnen deze gemaild worden naar 
bestuur@bvrekken.nl.  

 
Ruimtelijke ordening en groenvoorziening 
Pontje 
Er zijn afspraken gemaakt rondom het realiseren van een pontje in het kader van de dorpsvisie 2020 die 
opgesteld is door de Belangenvereniging. Eind december 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden met 
de gemeente en is het gelukt om tot een overeenkomst te komen voor realisatie waarin onder andere 
ook de plek is vastgesteld. Het pontje geeft meer wandelmogelijkheden in Rekken en zal mogelijk ook een 
positieve invloed hebben op het toerisme.  

 
De zandvang 
Bij de zandvang hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, onder andere is een ooievaarsnest geplaatst 
en een gedeelte van het terrein afgegaast voor biologisch en natuurlijk onderhoud van het gebied. Het 
uitbaggeren van de Zandvang heeft helaas negatieve gevolgen voor het terrein vooral in natte tijden. Ook 

http://www.info-rekken.nl/
mailto:bestuur@bvrekken.nl
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een gedeelte van de Den Borgweg is kapot gereden. Dit heeft de aandacht bij de Belangenvereniging en 
zal overleg over plaats gaan vinden ook richting gemeente. Ook de zanddepots zijn een punt van zorg en 
moet iets mee gebeuren.  

 
Overige groenvoorzieningen 
Naast bovenstaande zaken zijn een aantal kleinere acties geweest zo zijn er op diverse plekken bomen 
gepland en afspraken gemaakt omtrent groenafval.  

 
Glasvezel 
In een wereld waar (snelle) data uitwisseling steeds belangrijker wordt is glasvezel een must om alle 
mogelijkheden beschikbaar te houden. Door de tijd heen zijn er diverse initiatieven geweest voor het 
realiseren van glasvezel in het buitengebied maar eerdere bedragen bleken niet haalbaar. Een ander 
project is on hold gezet gezien een discussie over staatssteun. Het huidige initatief hanteert zeer gunstige 
bedragen ten opzichte van eerdere projecten wanneer men in het buitengebied hier mee verder wil. 
Middels voorlichtingsavonden zal de initiatiefnemer inwoners uitgebreid hierover informeren.  
 
Samenwerking verenigingen 
Door krimp en vergrijzing veranderd de behoefte rondom verenigingen. Van vroeger uit werd cohesie in 
het dorp bepaald door kerken, van daaruit werden veel activiteiten georganiseerd. Dit valt steeds meer 
weg maar het is onwenselijk dat cohesie in het dorp hier ook mee verdwijnt. Hierdoor zou het dorp 
mogelijk minder aantrekkelijk worden om te wonen en minder aantrekkingskracht hebben op jonge 
mensen. Problemen zijn nu al gaande en we bereiken over niet al te lange tijd een kritische grens. Om de 
leefbaarheid te bevorderen wil de Belangenvereniging het behoud van verenigingen stimuleren dor 
samenwerking tussen verenigingen. Samen met de Sport Federatie Berkelland (SFB) zijn informatie- en 
brainstorm avonden georganiseerd om samen te gaan werken aan een hoger plan waarin verenigingen 
meer samenwerken. Hierbij wordt ook gekeken naar wat andere dorpskernen gerealiseerd hebben. Een 
pluspunt van Rekken wat tijdens gesprekken aan de orde is gekomen is dat het geen gesloten commune is 
maar juist een open dorp, dit is een pluspunt wat goed is om uit te nutten.  
 
AZC 
De mogelijke komst van een AZC in Rekken heeft heel wat teweeg gebracht. Door middel van constructief 
overleg tussen het comité, gemeente Berkelland en de Belangenvereniging is een gezamenlijk zienswijze 
opgesteld waarbij de komst van 210 mensen tot een maximum van 310 past. Hierbij is rekening gehouden 
met de werkgelegenheid voor de Rekkense bevolking maar ook veiligheid. Er is een omgevingsanalyse 
opgesteld. Uiteindelijk heeft COA besloten niet verder te gaan met het plan aangezien het onvoldoende 
paste in het businessmodel. De burgemeester heeft in oktober 2015 een terugkoppeling gedaan over het 
traject en de stand van zaken op dat moment. COA heeft op een later moment besloten om minderjarige 
asielzoekers op te vangen in de LEO stichting in Borculo. Dit verloopt tot nu toe goed. Recent is er vanuit 
de Belangenvereniging contact geweest met de burgemeester. De TBS kliniek loopt niet goed in de 
verkoop, op het moment dat er een nieuw verzoek komt van het  COA voor het plaatsen van asielzoekers 
zal de gemeente weer serieus in gesprek gaan met het COA. Een asielzoekerscentrum is dan geen optie 
maar mogelijk noodopvang. Bij een verzoek zal ook de Belangenvereniging het draaiboek weer van de 
plank halen om het gesprek aan te gaan zodat we er samen uitkomen.  
 
Woningbouw Rekken 
Het plan Morssinkhof is niet gelukt, toch gaat er gebouwd worden aan de Lindevoort. Middels een CPO 
collectief zijn er vier partijen overgebleven die op het terrein een woning gaan realiseren. Oorspronkelijk 
was het plan hier 12 woningen te realiseren. De mogelijkheid om de overig acht bouwplekken te 
behouden is besproken met de wethouder. Aangegeven is dat als mensen een plek hebben en met een 
goed plan komen de gemeente bereid is te kijken naar mogelijkheden voor bouwen. Waar nodig en 
mogelijk al de Belangenvereniging ondersteunen.  
 
AED en Hartveilig Wonen 
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Er zijn drie AED’s aanwezig in Rekken, in de praktijk hebben deze AED’s hun nut bewezen. Een 
aandachtspunt zijn de onderhoudskosten. Deze kosten komen voor rekening van de burgers. Er wordt in 
samenwerking met andere kernen gekeken naar een gemeenschappelijk onderhoudscontract om een 
scherpe prijs te realiseren om in de toekomst ook de AED’s goed te kunnen onderhouden.  
 
Groenafval 
Groenafval in onder andere bermen is geen goed visitekaartje voor Rekken. Er zijn wat klachten 
ontvangen en een aantal mensen zijn aangesproken over het dumpen van groenafval. Er zijn namelijk 
diverse alternatieven voorhanden om groenafval af te voeren.  
 
Toekomst Antoniuskerk 
Er worden gedachten gevormd over hoe de kerk te gebruiken is bij leegloop. De kerk aan zowel de 
Lindevoort als de Rekkenseweg zijn gezichtsbepalend en onder andere met de bijbehorende historie 
belangrijk om te behouden. De Belangenvereniging denkt mee over mogelijke opties voor de kerk. 
Rouwen en trouwen is mogelijk een optie. Suggesties en ideeën van bewoners zijn van harte welkom.  
 
Overig 
Op 15 juni zal het college B&W een bezoek brengen aan Rekken. Inwoners die hier graag bij willen zijn 
kunnen die dag aansluiten. Houd de website in de gaten voor meer informatie.  
 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag.  

 
4. Verslag van de jaarvergadering van 31 maart 2015  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op, of vragen over, het verslag van de jaarvergadering 2015. Het verslag 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  vastgesteld 
 
5. Verslag van de kascommissie / financieel verslag 2015 
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. Opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van 
de presentatie: 

̶ Gezien de aanvullende kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van de mogelijke komst van een AZC 
is een vergoeding ontvangen van de gemeente voor het bekostigen van vergaderingen en juridische 
bijstand. Een deel van de kosten heeft de Belangenvereniging voor haar rekening genomen.   

̶ De ijsvereniging parkeert een gedeelte van haar geld bij de Belangenvereniging op de rekening.  
̶ De begroting van de Dorpsböke worden onder de BV genoemd omdat je als je geen vereniging of 

stichting bent geen subsidie kan ontvangen. De Dorpsböke handelt verder haar rekeningen af.  
 

Eric Diepemaat kan namens de kascommissie melden dat kascontrole heeft plaatsgevonden, het 
financieel verslag 2015 is goedgekeurd en ondertekend door Bea Bongers en Eric Diepemaat. Een vraag 
bij een bonnetje verder ok. Bea en Eric wordt hartelijk bedankt voor de gedane taken.               vastgesteld 
    
6. Nieuw lid kascommissie  
Eric Diepemaat treedt af als lid van de kascommissie en is hartelijk dank gezegd voor zijn inzet. Maria 
Karnebeek is reserve lid en schuift met het aftreden van Eric een plaats door om samen met Bea Bongers 
volgend jaar de kascontrole te doen. Alie Sieben meldt zich als reservelid van de kascommissie. vastgesteld 
 
7. Bestuurszaken 
Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Groot Kormelink. Herman heeft met overhandiging van bloemen en 
bonnen zijn dank uitgesproken voor tijd en inzet gedurende 1 bestuurstermijn.  

 
Dit jaar aftredend en herkiesbaar is Henk Mellink. Met instemming van de aanwezige leden is Henk 
benoemd voor een nieuw bestuurstermijn van 3 jaar.  vastgesteld 
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Tot een half uur voor de vergadering hebben kandidaten zich kunnen melden. Er heeft zich echter 
niemand kandidaat gesteld. Inmiddels heeft Irene Hagens zich beschikbaar gesteld. Irene stelt zich kort 
voor. Met instemming van de aanwezige leden zijn Irene benoemd tot bestuurslid van de 
Belangenvereniging per 1 april 2016.  vastgesteld 

 
In de eerstvolgende reguliere vergadering zullen de taken en functies worden besproken en vastgesteld. 

 
8. Rondvraag  

̶ Naar aanleiding van het jaarverslag wordt de vraag gesteld hoe om gegaan wordt met het 
probleem rondom de Zandvang. Na baggerwerkzaamheden is de Zandvang al weer dichtgeslibd. De 
Belangenvereniging zal navraag doen bij Karel Hesseling van het waterschap. 

̶ Gevraagd wordt om tijdens de pauze de presentielijst te tekenen.  
 
9. Pauze  
Gedurende de pauze wordt een dia presentatie getoond met foto’s van Rekken gemaakt door  

Wim Giesbers.  
 
10. Samenwerking verenigingen 
Gerri Schaperclaus werkzaam bij de Sport Federatie Berkelland (SFB) geeft een presentatie over 
samenwerking van verenigingen. De SFB helpt sportverenigingen in gemeente Berkelland bij vragen en 
problemen rondom verenigingen daarnaast is de SFB actief op scholen om sport te stimuleren. Een vraag 
die gesteld is door de Belangenvereniging Rekken is om te ondersteunen bij het behoud van verenigingen 
en het verenigingsleven. Er wordt een kort filmpje getoond van de KNVB waarin gesproken wordt over 
het verenigingsleven vroeger en nu en hoe daar mee om te gaan in de toekomst om verenigingen gezond 
te houden. De hulp van SFB aan Rekken is in september 2015 gestart. In een aantal 
informatiebijeenkomsten en brainstormavonden is met een aantal sportverenigingen nagedacht over 
strategieën om samen sterker te worden op basis van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die in 
beeld zijn gebracht. Ideeën die naar voren zijn gekomen zijn onder andere samenwerking met het 
Rekkens Volksfeest voor beschikbaar krijgen van financiële middelen en actieve besturen samen laten 
werken om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Tevens is gesproken over het realiseren van een 
multifunctioneel cultuurhuis en een vrijwilligersbank. In februari heeft de laatste vergadering 
plaatsgevonden, hieruit zijn vier werkgroepen voortgekomen die met verschillende thema’s aan de slag 
gaan: 

 
1) vereniging rekkens volksfeest  
2) kennisuitwisseling besturen  
3) werkgroep multifunctioneel cultuurhuis  
4) vrijwilligersbank  
 

Op 21 april zullen de werkgroepen samen komen en zal een eerste stand van zaken besproken worden. 
De SFB heeft ook een functie in het vervolg om te zorgen dat energie in het traject blijft zitten. Duidelijk is 
dat iedereen die hier nu aan meewerkt een positieve insteek heeft. Mochten meer mensen hier aan mee 
willen werken of in mee willen denken dan kunnen zij zich melden bij de Belangenvereniging. Gevraagd 
wordt of het cultuurhuis gericht zal zijn op sport of breder wat kan leiden tot concurrentie voor 
bijvoorbeeld Den Hof. Aangegeven wordt dat het niet de bedoeling is om Den Hof te beconcurreren en de 
focus op sport zal liggen. Dit is ook zeker een aandachtspunt bij de betreffende werkgroep.  

 
Geld geeft een boost aan verenigingen in een dorp als Rekken, dit blijkt uit de actie van Sportclub Rekken 
vorig jaar bij het Rekkens Volksfeest. Er is een actie ingezet voor aankomend Volksfeest waarbij andere 
verenigingen ook een onderdeel kunnen zijn van de aanbesteding. Er is een goede verdeelsleutel in 
gekomen waarbij 50% voor de voetbalvereniging is aangezien zij ook de organisatie voor haar rekening 
neemt en de rest voor de andere verenigingen is naar rato van de werkzaamheden die zij uitvoeren. 
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Duidelijk is geworden dat de verenigingen de aanbesteding niet gegund is. Mogelijk zou dit in de 
toekomst weer een optie kunnen zijn.  

 
Binnenkort wordt een triathlon georganiseerd waarbij verkeersregelaars nodig zijn, gevraagd wordt of dit 
punt meegenomen kan worden bij de werkgroep die zich bezig houdt met de vrijwilligersbank. 
Aangegeven wordt dat mogelijk ook samengewerkt kan worden met het Rekkens Volksfeest en de 
Molenruiters die hebben in juli ook een groot evenement.  

 
Een ander punt is dat op 26 april een 60+ sportinstuif wordt georganiseerd waar ook sportverenigingen 
zich kunnen presenteren. Tijdens de instuif wordt een fittest afgenomen bij de deelnemers en kunnen zij 
kennis maken met het sportaanbod in Rekken.  

 
Hiermee wordt de presentatie beëindigd. Gerri bedankt iedereen voor de aandacht. De presentatie zal 
geplaatst worden op de website van de Belangenvereniging.  

 
Ter afsluiting van de jaarvergadering bedankt Herman Aarnink iedereen voor de aanwezigheid en 
interesse.  

 
Vastgesteld d.d. 29 maart 2017 

 
 
 
 
 

Herman Aarnink, 
Voorzitter  

 
 


