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Vereniging Dorpsbelangen  

Grolloo en Omstreken 
KvK nr. 40048381 

Rabo Rolde nr. 3560.37.983 
WERKGROEP GROLLOO TOTAAL 

secretariaat: Hofakkers 24 
9444 XB GROLLOO 

tel.: 0592501587 

e-mail: vdgo@grolloo.org 

VERSLAG 

Aan: leden verenigingen Grolloo Totaal 

Van: Bertus Reinders – secretaris werkgroep Grolloo Totaal 

Dd.: 27 februari 2006 

 
1. Opening 

a. Voorzitter Bertus Reinders kon 18 mensen welkom heten. De plaats van handeling was niet Het 
Markehuis, maar vanwege de drukte daar werd er uitgeweken naar CR Gerrie. Dit bleek niet bij iedereen 
duidelijk te zijn overgekomen.  

Vereniging Vertegenwoordiger 

Boermarke Jan Reinders (JR) 

Muziekvereniging Crescendo Roelie Matthezing - JR - HZ 

ijsvereniging Het Evenveen Henk Zeelenberg (HZ) - LR 

Stichting Het Markehuis Jan Reinders 

Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo Gert van der Zande 

Oudervereniging OBS De Drift Hilbert Stel – Anja Gerding 

Spelgroep De Pol Arend Lensen 

Sportvereniging S.G.O. Diny Koop (DK) 

Supportersvereniging S.G.O. Afgemeld 

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Marinus Moek - Bertus Reinders (LR) - HZ 

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken Hester Dilling – HZ – LR - JL 

Vereniging voor Volksvermaken Rens van Velden (RvV) – Leon Beijering - LR 

Zangvereniging De Vriendenkring Joke Vinke – Janny Lesschen (JL) 

Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu Hennie Hendriks-Wendeling – Tineke Naber 

Motorclub Home Base Grolloo Lambert Reinds - (DK) 

Grolloo Totaal Harry Krans – RvV – LR - HZ 

 
2. Ingekomen post / mededelingen 

a. Geen ingekomen post naar aanleiding van deze bijeenkomst en er zijn geen mededelingen. 
3. Informatieboekje Grolloo en omstreken 

a. De verenigingen welke vermeld zijn in het “Informatieboekje Grolloo en omstreken” hebben nog tot 10 
maart de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen. Velen hebben hier reeds gebruik van gemaakt. 

b. De VDGO inventariseert tijdens de maandelijkse vergadering of er nieuwe bewoners zijn in het 
werkgebied. Is dit het geval dan krijgen deze een informatieboekje met begeleidende brief. In de brief 
staan ook de recentste gegevens van de secretariaten vermeld. 

4. Inventarisatie beschikbare middelen 
a. De lijst met geïnventariseerde middelen is in het bezit van de leden-verenigingen. 
b. Naar aanleiding van dit punt en de getoonde dia’s van de aangeschafte apparatuur worden de volgende 

opmerkingen geplaatst: 
I. Indien men gebruik zou maken van de geluidsinstallatie van SGO en de zendmicrofoon van 

de VDGO, dan zou het handig zijn dat hier goede instructies van worden gemaakt. Hierbij 
kan men dan gebruik maken van foto’s. 

II. Het blijkt dat er ook nog behoefte is aan een goede toneelmicrofoon. De vraag werd gesteld 
door De Drift, maar ook de kerk en spelgroep De Pol hebben belangstelling. 

5. Aanschaf diverse middelen VDGO m.b.v. subsidie 
a. Aan de hand van dia’s worden de middelen getoond, maar ook het gebruik van de beamer op dit moment 

en de aanwezige bühneverlichting en zendermicrofoon maken duidelijk hoe het ruime subsidiebedrag is 
besteed. Bertus laat een voorbeeld contract zien. De opbrengst van de verhuur is bestemd voor het 
vervangen van lampen, batterijen, etc. 
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6. Aanschaf kasten voor archief verenigingen via Stichting Het Markehuis 
a. De voorzitter meldt dat een subsidie aanvraag bij het Rabobank Projectenfonds is gedaan. Deze subsidie 

is toegekend. Voor een bedrag van € 3000,00 kan een archiefruimte worden ingericht. 
b. De locatie is de kelder van Het Markehuis. Hier komen een zestal kantoorkasten te staan. Verder staan er 

drie grote stalen kasten met een grote diepte en glazen deuren. Hier kan groter materiaal in worden 
opgeslagen.  

c. Inventarisatie van de behoefte zal door de VDGO worden uitgevoerd. Verschillende verenigingen hebben 
zich al gemeld. 

d. Beheer van de archiefruimte komt voor rekening van Het Markehuis. Het Markehuis bepaalt ook de 
eventuele vergoeding. 

7. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten 
a. In de week waarin deze vergadering plaats vindt, zal ook weer een publicatie in het sportblad te zien zijn. 

De website is bijgewerkt. De kalender voorziet meer en meer in een behoefte. 
b. Bertus houdt e.e.a. op dit moment bij in plaats van Rudie Hilberts. 

8. Welkomstborden 
a. De VDGO zal binnenkort met een tarief komen voor het plaatsen van borden. 
b. De borden blijven eigendom van de respectievelijke verenigingen. 
c. De welkomstborden zelf zijn eigendom van de OVR. 

9. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal 
a. De Berenkuil heeft een schitterende ruimte beschikbaar gesteld voor de verenigingen uit Grolloo e.o. 
b. De VDGO beheert deze ruimte. We mogen de ruimte voor onbepaalde tijd gratis gebruiken. Als enige 

tegenprestatie heeft de VDGO het pand van sloten voorzien. 
c. Er wordt geopperd de verenigingen eens een keer een kijkje te laten nemen. Wanneer de hele ruimte is 

ingericht zal hier een gelegenheid toe worden geboden. 
d. We zouden de middelen middels foto’s kunnen inventariseren. 

10. Website www.grolloo.org en e-mailadressen 
a. Bertus meldt dat hij veel last kreeg van spam via de e-mailadressen op grolloo.org. Hij heeft inmiddels 

filters ingesteld op de server. Indien men hinder blijft ondervinden kan men contact met hem opnemen. 
Wel moet men zelf voor een goede filter zorgen. Dit is meestal mogelijk via de eigen provider. 

b. Het gebruik van het e-mailadres varieert sterk van vereniging tot vereniging. 
c. Indien er behoefte is aan een eigen mailbox dan kan dit tegen meer kosten worden geleverd. Men moet 

rekenen op ongeveer € 2,50 per maand. Hierdoor kan men niet alleen mail ontvangen via het e-mailadres 
van grolloo.org, maar ook versturen als zodanig. 

11. Jaarlijkse bijdrage 
a. Bertus legt uit waarom de bijdrage met € 2,00 verhoogd is tot € 8,00. Uit de reacties blijkt dat men hier 

geen probleem mee heeft. 
12. Rondvraag 

a. Indien men behoefte heeft aan bepaalde materialen of archiefruimte dan kan men zich melden bij de 
werkgroep Grolloo Totaal via het secretariaat van de VDGO. 

b. Het kopiëren in Het Markehuis wordt als omslachtig ervaren. Het is aan Het Markehuis om na te gaan of 
dit op een andere wijze kan. Wellicht is kopiëren bij De Drift een oplossing. Anja meldt dat dit vrijwel altijd 
kan en de school zou bij een hoger verbruik een gunstiger contract kunnen afsluiten. Dus dan snijdt het 
mes aan twee kanten. Bij grote hoeveelheden is kopiëren in Het Markehuis goedkoper. Bekeken zal 
moeten worden waar het omslagpunt ligt. De prijzen van het kopiëren in Het Markehuis staan vermeld op 
hun website. 

c. De Drift geeft aan dat we volgend jaar weer een groot school- en volksfeest op de agenda hebben staan. 
Daar het niet alleen een schoolfeest is, worden de verenigingen gevraagd om na te denken over het feit of 
zij een bijdrage zouden kunnen leveren bij het organiseren van dit evenement. De VvV zegt van oudsher 
bij dit feest betrokken te zijn geweest. Bertus zegt toe dit mee te nemen naar de eerste vergadering van de 
VvV. 

d. Naar aanleiding van bovenstaand punt wordt er gediscussieerd over het wel of niet gaan voor een optocht 
van versierde wagens. We kunnen stellen dat een meerderheid zich uitspreekt voor een dergelijke optocht. 
Het wordt zondermeer moeilijker om iedereen bij het opbouwen te betrekken, echter de ervaringen bij het 
onlangs gehouden Grolloo is Zo! 1605 – feest leren ons dat het mogelijk is buurten via een contactpersoon 
te bewegen gezamenlijk ergens de schouders onder te zetten. De Drift zal het initiatief nemen in het 
opzetten van de organisatie. De draaiboeken zijn voorhanden. 

13. Sluiting 
a. De voorzitter sluit de vergadering. Hij is bijzonder tevreden met de opkomst en met de inbreng. De avond 

heeft toch weer enkele ideeën naar voren gebracht, waar de werkgroep mee aan de slag kan. Met een 
steeds kleiner wordende groep van mensen die de kar willen trekken is samenwerking een uitkomst. Met 
dank aan een ieder voor de inbreng en de mededeling dat we eens per jaar op deze wijze van gedachten 
gaan wisselen, wordt iedereen wel thuis gewenst. 


