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Vereniging Dorpsbelangen  
Grolloo en Omstreken 

KvK nr. 40048381 
Rabo Rolde nr. 3560.37.983 

WERKGROEP GROLLOO TOTAAL 
Hofakkers 24 

9444 XB GROLLOO 
tel.: 0592501587 

e-mail: gt@grolloo.org 

Jaarlijkse bijeenkomst op maandagavond 20 februari 2012.  
 
Werkgroep Grolloo Totaal (Rens van Velden, Henk Zeelenberg en Bertus Reinders) 
 

Verslag 
 

1. Opening 
a. Voorzitter opent de vergadering.  
b. afwezig m.k. Rens van Velden (Welzijn ouderen in Het Markehuis) 
c. afwezig m.k. Welzijn Ouderen, Spelgroep De Pol, Jeugdsoos Grolloo 
d. PSZ Prugelstee en SGO waren niet aangemeld, maar wel gelukkig aanwezig. 

2. Ingekomen post / mededelingen 
a. Koffie en een consumptie is op kosten van de VDGO 
b. Ingekomen mail van de Jeugdsoos 

I. Volgens ons loopt GrollooTotaal goed, we vinden het ook zeer prettig dat steeds 
meer verenigingen de jeud(soos) bij hun activiteiten betrekken. Het is tenslotte 
handig om deze bron van toekomstige bestuursleden bij je vereniging te betrekken.  

II. Wij blijven ons inzetten voor audiovisuele ondersteuning voor de GT aangesloten 
verenigingen. Mogelijke inkomsten uit kosten die we voor klussen rekenen komt in 
z’n geheel ten goede aan nieuwe apparatuur die we (buiten de soos om) vervolgens 
allround kunnen inzetten. Het doel is om een goede balans te vormen tussen 
hetgeen we in eigen beheer hebben en hetgeen we moeten bijhuren. Wij zijn nog 
aan het nadenken over een toekomstige opzet met bijv. een ‘technisch team’, beleid 
en beheer, op dit moment doen we alles in eigen beheer. Tip van de dag: voor 
klussen binnen het MH rekenen we, gezien de beperkte logistieke druk, een lager 
bedrag. Wist je dat: wij gebruik maken van moderne energiezuinige apparaten zoals 
LED en klasse D versterkers en daarom veelal genoeg hebben aan 1 stopcontact? De 
mogelijkheden zijn enorm, in goed overleg zijn we samen tot mooie dingen in staat!  

III. Gezien punt 2 raden we Grolloo Totaal en partners af om zelf voor onregelmatig 
gebruik te (her)investeren in dergelijke (vaak kostbare) apparatuur. 

c. Overzicht financiën Grolloo Totaal van de VDGO - zie verderop in de agenda. 
3. Verslag van vorige vergadering 28 februari 2011 

a. Het verslag wordt vastgesteld 
4. Informatieboekje Grolloo en omstreken 

a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf 
b. De VDGO meldt dat een nieuw informatieboekje gereed is. De boekjes worden niet gedrukt. 

Een digitale versie zal vanaf de website te downloaden zijn. Desgewenst kan een exemplaar 
worden geprint. 

c. Secretariatenlijst (wijzigingen t.o.v. het exemplaar op de website) 
I. Markehuis wijzigen in I. Reinders-Meursing 

II. Vriendenkring wijzigen in M. Sijbring-Van Wieren 
  

http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf
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5. Middelen / goederen 
a. Evaluatie 
b. Opbrengsten verhuur middelen VDGO. De lampen en de microfoon zijn enkele malen 

verhuurd. De financiën worden beheerd door de penningmeester van de VDGO.    
 

FINANCIEEL OVERZICHT GROLLOO TOTAAL 2010-2011 

     INKOMSTEN 
  

UITGAVES 
 Huur kasten/lidm.sch € 187,00  

 
Kosten vergadering €      81,85  

Huur geluid etc. €   20,00  
 

3D aanpassen borden €    577,15  

Tegoeden € 168,00  
 

Website €    183,26  

   
Nieuwe welkomstborden € 1.437,66  

Totaal € 375,00  
 

Totaal € 2.279,92  

     FINANCIEEL OVERZICHT GROLLOO TOTAAL 2011-2012 

     INKOMSTEN 
  

UITGAVES 
 Lid/huur € 370,66  

 
Jaarvergadering €      90,78  

Openstaand 2010 €   46,00  
 

Website €    183,26  

Openstaand 2011 €   44,00  
   Openstaand 2012 € 119,00  
   Totaal € 579,66  
  

€    274,04  

 

I. Bart Ek, penningmeester VDGO, meldt n.a.v. het overzicht dat verwachte subsidies 
niet binnengehaald zijn. Tevens zijn een deel van de rekeningen niet voldaan. 

II. Dranghekken. De Vereniging voor Volksvermaken gaat investeren in dranghekken. 
Aanvragen voor 25 tot 30 stuks zijn onderweg. De VvV zegt toe de dranghekken voor 
2 juni 2012 (omloop Grolloo) binnen te hebben. Verenigingen uit Grolloo kunnen 
gebruik maken van de hekken. 

III. De geluidsinstallatie is beschikbaar. Echter neemt de kwaliteit van de geluidsboxen 
behoorlijk af. Gelet op de informatie van de Jeugdsoos zullen we niet investeren in 
nieuwe boxen. 

IV. Verhuurprijzen per dag blijven ongewijzigd. (Zie onderstaande tabel.) 

 

aangesloten 
verenigingen 

leden van 
de VDGO 

zendermicrofoon  €  10,00   €   20,00  
buhneverlichtingset  €  10,00   €   20,00  
beamer  €  15,00   €   25,00  

   V. Verlichtingset voorzien van kisten. Instructies t.b.v. gebruik. 
1. In ieder geval de lampen laten afkoelen voordat de installatie wordt 

afgebroken. 
2. We maken nog een verpakkingsinstructie. 

VI. SGO beschikt over een draagbare geluidsinstallatie op accu. Deze wordt o.a. gebruikt 
voor de omloop, maar ook tijdens de Sinterklaasintocht in Grolloo is deze gebruikt. 
Verenigingen uit Grolloo mogen hier gratis gebruik van maken. 

VII. Gevraagd wordt om een lijst met beschikbare materialen. Bertus zal een nieuwe lijst 
maken en deze op internet plaatsen onder het kopje Grolloo Totaal. (Inmiddels 
uitgevoerd. Er is een extra knop aangemaakt onder Grolloo Totaal op de website.) 
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6. Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis 
a. Gebruik kasten op dit moment: 

Crescendo 1 

ijsvereniging Het Evenveen 0,5 

Boermarke 0,5 

Sportvereniging S.G.O. 1 

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken 1 

Vereniging voor Volksvermaken  2 

Zangvereniging De Vriendenkring  2 

Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald 0,5 

Peuterspeelzaal "Prugelstee" 0,5 

in gebruik 9,0 

b. Christina zegt misschien aan twee stalen kasten te kunnen komen. We hebben op dit 
moment voldoende, maar omdat er ruimte in de kelder is vrijgekomen door het verplaatsen 
van de printer, wordt besloten gebruik te maken van het aanbod. Zij neemt contact met 
Henk op om – wanneer het doorgaat – vervoer te regelen. 

 

7. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten 
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org 
b. Vaste verenigingsavonden kenbaar maken op de kalender? We stoppen met deze actie, 

omdat er geen belangstelling voor blijkt te zijn. 
c. Publicatie via sportblad. Dit is nog steeds naar tevredenheid. 
d. Activiteitenaffiche per jaar 

I. Geen reacties van verenigingen binnengekomen. We stoppen met deze actie, omdat 
er geen belangstelling voor blijkt te zijn. 

e. Gemeld wordt dort het School- en volksfeest nog niet in de kalender op internet staat. 
Bertus zal dit nazien. (Kalenders inmiddels vernieuwd) 

 
8. Welkomst- en publicatieborden 

a. Evaluatie 
I. Nieuw plan ondernemersborden. Henk legt uit dat we de welkomstborden volledig 

gaan benutten door z.g. ondernemersborden te plaatsen. De opzet is tweewekelijks 
borden van deelnemende ondernemers te plaatsen op open plaatsen in de 
welkomstborden. Mededelingen van verenigingen gaan altijd voor. Op deze wijze 
genereren de borden een jaarlijkse financiële bijdrage van ongeveer € 300,00 voor 
de VDGO. 

II. Jan zegt dat de borden wel een schoonmaak behoeven. Henk zal hier aandacht aan 
besteden. 

b. Publicatieborden moeten hersteld worden.  
I. Onderzoek naar aankoop loopt. We hebben uitgewerkte ideeën. Aankoop van kant-

en-klare borden is eenvoudigweg te duur. We zijn van plan twee borden terug te 
plaatsen en wel centraal aan de Hoofdstraat en vlakbij de rotonde.  

c. Bankjes 
I. Henk doet verslag van een gesprek met de gemeente. Hij zegt de komende maande 

actie te willen ondernemen om de bankjes geplaatst te krijgen. E.e.a. is wel 
afhankelijk van financiële bijdragen. Hierover is Henk in gesprek met gemeente en 
Rabobank. 

d. NL-doet. 
I. Project afgewezen. We hadden een redelijk groot project ingediend. In eerste 

instantie door Bertus voor de NL-Burendag. Dit werd afgewezen, omdat het meer 
iets voor NL-doet zou zijn. Henk heeft het ingediend bij NL-doet en nu zou het beter 
passen bij de Burendag. Wordt vervolgd dus. 

  

mailto:kalender@grolloo.org
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9. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal 
a. Bergruimte is door VvV en TOG opgeruimd.  
b. De VDGO zal tijdens hun ALV de Berenkuil bedanken voor de gratis opslagruimte. (Actie 

VDGO) 
c. We zullen contact zoeken met de buurtvereniging van de Lienstukken, omdat in de schuur 

nog steeds rommel staat van het laatste school- en volksfeest. (Inmiddels email verstuurd 
met verzoek tot opruimen.) 

10. Website www.grolloo.com en e-mailadressen 
a. SGO, HBG, De Drift, VvV, Het Markehuis, Grolloo Springlevend en de Jeugdsoos hebben hun 

eigen site. 
b. Hilbert zegt bijzonder tevreden te zijn voor de opzet en de uitstraling van de website. Een 

compliment voor de webmaster is op zijn plaats. 
c. Die zelfde webmaster zegt dat verenigingen nog veel meer hun informatie zouden moeten 

vernieuwen, opdat dit het bezoek zal verhogen en daar is iedereen bij gebaat. Tevens is de 
website als een Content Management System opgebouwd, hetgeen inhoud dat iedere 
vereniging een toegangscode kan krijgen en zo haar eigen website kan onderhouden. 
Crescendo en de VDGO hebben een dergelijke toegangscode. De site van Crescendo wordt 
regelmatig bijgehouden. De VDGO moet nog. 

11. Jaarlijkse bijdrage 
a. € 10,00 - wordt gehandhaafd 
b. Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4,00 per halve kast. Huur wordt geïnd door de 

VDGO, evenals de jaarlijkse bijdrage. Een overzicht van leden en gebruik archief is verstuurd 
aan de penningmeester van de VDGO. Let op! VDGO (Bart Ek) stuurt de rekeningen aan het 
secretariaat. Vriendelijk verzoek de rekening door te sturen naar de penningmeester van 
uw vereniging. 

12. Grolloo Springlevend 
a. Richard legt uit hoe Grolloo Springlevend is ontstaan en wat de opzet is. Meer hierover is te 

lezen op www.grolloospringlevend.nl. 
13. Fondsenwerving 

a. Het blijkt op dit moment heel lastig te zijn om gebruik te maken van het Rabo-
projectenfonds. Vertegenwoordigers van diverse verenigingen gaan naar een bijeenkomst 
van de Rabobank om uitleg te krijgen over dit fonds. Henk is in overleg om in ieder geval 
delen uit ons project gesponsord te krijgen.  

b. Bertus zegt dat het Leefbaarheidsfonds in enkele gevallen ook een uitkomst kan bieden en in 
een later stadium ook het Duurzaamheidsfonds (wordt nog aan gewerkt). Beide fondsen zijn 
van de gemeente. Daarnaast kan iedere vereniging ook een beroep doen op de pot voor 
Kern- en buurtgericht werk. 

14. Rondvraag  
a. Pieter vraagt waarom er nog geen Grolloo app is. De webmaster komt hier niet aan toe, 

maar wanneer iemand zich geroepen voelt kan hij of zij zich graag melden. Een mogelijkheid 
om aanpassingen aan de website via Twitter te melden is ook nog niet aanwezig, Richard 
stelt voor eens te gaan kijken naar iets als @grollooinside. 

b. Roel Poppe vraagt waarom het derde informatiebord aan de Schoonloërstraat niet 
terugkeert. Wij melden dat publicaties op dat bord geen dag blijven zitten, dat parkeren in 
de bocht geen optie is en dus het effect van dit bord voor de verenigingen nihil is. Met twee 
informatieborden beschikt Grolloo al over meer dan in de meeste omliggende dorpen. 

c. Roel Poppe meldt dat het Letterboxen, dat enige jaren terug is geïntroduceerd, een 
verandering heeft ondergaan. De boxen zijn geconcentreerder aangebracht en dit maakt dat 
het voor groepen interessanter is om vanuit Grolloo te starten. Informatie is te verkrijgen bij 
Joytime of de Boerhaarshoeve. Ook het Geo-caching is een idee als activiteit. Rond Grolloo 
zijn slechts enkele punten te vinden. Maar dit kan uitgebreid worden. GPS-wandelroutes zijn 
wel aanwezig bij de twee eerder genoemde bedrijven. (Voor info kijk op www.geocaching.nl 
of www.thebestofgeocaching.nl.) 

http://www.grolloospringlevend.nl/
http://www.geocaching.nl/
file:///M:/www.thebestofgeocaching.nl
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d. Jan maakt van de gelegenheid gebruik vrijwilligers te vragen voor een klus in Het Markehuis. 
Op 2 en 3 maart 2012 wil men gipsplaten gaan aanbrengen op het plafond van de toneelzaal. 
Ze kunnen nog wel enkele mensen gebruiken. 

 
15. Sluiting 

a. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Grolloo Totaal bestaat 10 jaar en is 
nog steeds uniek in haar soort in de gemeente en misschien wel ver daar buiten. Gezien de 
belangstelling en de uitgewisselde informatie tijdens deze avond, het gebruik van de 
gezamenlijke middelen, de website e.d., kunnen we concluderen dat deze opzet haar 
intentie waarmaakt. De voorzitter sluit de avond en wenst iedere vereniging weer een goed 
verenigingsjaar toe. 

 
 
 
 
Hieronder de presentielijst. Enkele deelnemers vertegenwoordigen meer verenigingen. 
 

vereniging Uitgenodigd 

Boermarke Jan Reinders   
 Muziekvereniging Crescendo Pieter Oosterman Jan Reinders 
 ijsvereniging Het Evenveen Christina de Vries 

  Stichting Het Markehuis Jan Reinders Ina Reinders-Meursing  Richard Heling 

Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo Gert van der Zande Roelof Kiers 
 Oudervereniging OBS De Drift Katrien Eggens 

  Spelgroep De Pol afwezig 
  Sportvereniging S.G.O. Richard Heling 
  Supportersvereniging S.G.O. Emke de Weerd 
  Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Marinus Moek Ina Reinders-Meursing Roelof Kiers 

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Bertus Reinders Renate Greveling Henk Zeelenberg 

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo O Bart Ek  Hilbert Stel 
 Vereniging voor Volksvermaken Renate Greveling Marinus Moek Bertus Reinders  

Zangvereniging De Vriendenkring Gert van der Zande   
 Motorclub Home Base Grolloo Hilly Molenberg 

  Peuterspeelzaal "Prugelstee" Roel Poppe Lubbers 
 

  

Jeugdsoos Grolloo afwezig 
  Welzijn Ouderen Grolloo e.o. afwezig 
 

  

Grolloo Totaal Henk Zeelenberg  Bertus Reinders   

 
Bijlage: Tekening Welkomstborden met ondernemersborden en tekening Zuivelmonument. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Bertus Reinders 
Voorzitter werkgroep Grolloo Totaal 
gt@grolloo.org 
  

mailto:gt@grolloo.org
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Vooruitgang 

zij ons doel

I n 1964 wer d het  f eest  van 
het  vijf t ig jar ig best aan van 
de st oom zui vel f abr i ek 

gevier d.  O pgevoer d wer d 
de f eest r evue „ 't  I s goed 
gegaan" ,  geschr even door  
J o h .  L i n g e m a  u i t  

Coevor den.  Voor zit t er  was 
t oen H .  P oppi ng.  D e 
aanvoer  was in dat  jaar  5 
m iljoen kg.  Toch wel iet s 

bijzonder s was,  dat  in juni 
1967 besl ot en w er d,  

 
 
 

  

Van hand naar stoom
Door toetreding van de boeren van 
Schoonloo en andere leveranciers ging 
de omzet flink omhoog. Dit had tot 
gevolg dat het handkrachtfabriekje de 
melkaanvoer niet meer kon verwerken.
In 1914 werd er een nieuwe fabriek 
gebouwd aan de Schoonloërstraat met 
daaraan verbonden een korenmalerij. 
De naam werd V.Z.O.D., wat betekent 
Vooruitgang Zij Ons Doel.
In 1927 werd de korenmalerij 
uitgebreid. Ter gelegenheid hiervan 
werd een gedenksteen geplaatst met 
de namen van de toenmalige 
bestuursleden en de directeur.
In 1970 werd de melkontvangst 
gesloten. Enkele jaren later werd de 
fabriek verkocht en na een verbouwing 
als garagebedrijf gebruikt.
In 2006 werd het geheel gesloopt en 
werden er zeven woningen gebouwd.

Meer over de zuivelgeschiedenis in Grolloo vindt u op 
www.oldgrol.nl.


