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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 10 februari 2014.  
 
Werkgroep Grolloo Totaal (Rens van Velden, Henk Zeelenberg en Bertus Reinders) 
 

Verslag 
 

1. Opening 
a. Voorzitter Hilbert Stel (VDGO) opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom.  

2. Ingekomen post / mededelingen 
a. De koffie/thee, alsmede een consumptie worden aangeboden door de VDGO. 
b. In Het Markehuis staat een stencilmachine, welke nauwelijks wordt gebruikt. De voorzitter wijst op 

een goedkope wijze van reproductie bij grote aantallen kopieerwerk. De machine werkt met een 
moederblad. 

c. Bertus Reinders deelt een formulier uit, waarop de aanwezigen hun vertegenwoordiging kunnen 
aangeven en eventuele opmerkingen kunnen plaatsen. 

3. Verslag van vorige vergadering 18 februari 2013 
a. Te bekijken via: http://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2013.pdf 
b. N.a.v. – nog geen nieuw digitaal informatieboekje ontvangen door webmaster. Voorzitter zegt toe 

eventuele wijzigingen ten opzichte van de op de website www.grollo.com te downloaden 
informatieboekje toe te zenden. Bij dezen een oproep aan alle betrokken verenigingen de huidige 
informatie te controleren en eventuele opmerkingen zo snel mogelijk te zenden aan de VDGO. VDGO 
zal de school benaderen met het verzoek tot beperken van de informatie en gebruikt te maken van 
een vermelding van de website. De VDGO zal tevens een digitale versie sturen naar alle verenigingen 
ter controle. 

c. Er is een buxeshaagje geplaatst rond borstbeeld Harry Muskee. Dit is financieel mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Kern- en Buurtgericht Werk van de gemeente Aa en Hunze. 

d. VDGO zou komen met een voorstel tot een vergadering met de hiervoor in aanmerking komende 
verenigingen inzake samenwerking grotere evenementen. Inmiddels heeft de VvV voor eind 2014 het 
draaiboek voor GiZ!2015 op de agenda staan. Tijdens de vorige vergadering deed dit punt wat stof 
opwaaien en ook nu is hier wel even over gediscussieerd. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat 
het aantal activiteiten eigenlijk best wel meevalt. Grolloo is Zo!-jaren zijn bewust tussen de School- en 
Volksfeesten gepland. De vergadering besluit dat een bijeenkomst aangaande dit onderwerp niet 
nodig is. Wel zal de VDGO contact opnemen met de helaas niet aanwezige Oudervereniging van De 
Drift, omdat deze het punt vorig jaar hadden ingebracht. 

4. Informatieboekje Grolloo en omstreken 
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf 
b. Zie onder 3b 
c. De vraag of er nog boekjes zijn en of deze onder de aandacht van nieuwe  bewoners worden gebracht, 

blijft onbeantwoord. Deze nemen we mee naar de ALV van de VDGO op 20 maart a.s.. De vergadering 
is in meerderheid van mening dat een papieren versie de voorkeur heeft. 

5. Secretariatenlijst 
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf 
b. Update voor zover bekend gedaan op 9 februari 2014 door Bertus. Nogmaals een oproep aan een 

ieder om de contactgegevens door te geven. Bertus zal de websites ook toevoegen aan de lijst. 
6. Middelen / goederen 

a. Evaluatie 
i. Opbrengsten verhuur middelen VDGO. De lampen en de microfoon zijn enkele malen 

verhuurd. In afgelopen seizoen weinig uitgeleend. Er zijn geen declaraties verstuurd.  
ii. Voorstel GT om de prijzen te laten vervallen wordt overgenomen door de vergadering. 

b. GT vraagt aan alle betrokkenen om de spullen netjes verzorgd te retourneren.  

http://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2013.pdf
http://www.grollo.com/
http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf
http://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf
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c. De microfoons van De Pol kunnen worden ingebracht. Wel dient enige instructiemateriaal te worden 
aangemaakt. Henk Zeelenberg zal dit meenemen. 

7. 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. De penningmeester van de VDGO zal een rekening sturen aan Prugelstee voor een periode van 5 jaar. 
Indien er na deze periode geen behoefte is aan kastruimte kunnen de spullen bewaard blijven. Dit 
geldt ook voor de zaken van Vrouwen van Nu. 

8. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten 
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org 

i. Spelregels nogmaals doorgenomen. 
ii. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van aanmelding. Veel wordt door Bertus uit 

sportblad of anderszins gehaald. Het is het belang van een ieder dat we de agenda up-to-date 
houden. Op de website zijn verschillende mogelijkheden voor opgave van een enkele of 
meerdere activiteiten. 

b. Publicatie via sportblad. 
i. De kalender in papiervorm wordt ergens opgehangen. Het heeft volgens Bertus geen enkele 

zin de kalender digitaal te verzenden. De kalender is te downloaden van www.grolloo.com. 
SGO zal een verwijzing naar www.grolloo.com voorop het sportblad meenemen. 

c. Besloten wordt dat commerciële zaken als een Bluesfestival wel zullen worden vermeld, omdat deze 
een behoorlijke impact hebben op het dorp en dat het handig is rekening te houden met een 
dergelijke activiteit. Een en ander is aan de webmaster ter beoordeling. 

9. Monument Zuivelfabriek 
a. Henk Zeelenberg deelt mee dat het monument op een haar na gereed is. Bertus zal nog een plaquette 

verzorgen.  
b. Officiële onthulling monument. Voorstel VDGO om dit met Pasen te doen, voor aanvang van het 

Paasvuur, wordt aangenomen. Henk Zeelenberg zal contact zoeken met de Boermarke en na overleg 
met Lens Beijering Azn. Crescendo zal worden gevraagd om medewerking. 

10. Inning contributiegelden 2014 en verder 
a. Jan Nijmeijer heeft aangegeven te willen stoppen. Hanny meldt dat hij waarschijnlijk nog wel voor 

Crescendo op pad gaat, maar dat het innen voor de andere vijf verenigingen wel wat te veel wordt. 
Voor deze beslissing heeft iedereen natuurlijk respect. Het betekent wel dat er naar een oplossing 
moet worden gezocht. Automatische incasso is dan de beste oplossing. VDGO heeft al stappen 
ondernomen. Het Evenveen heeft dit al uitgevoerd. Besloten wordt dat de VDGO de betrokken 
verenigingen (Evenveen; Crescendo; Volksvermaken; Vriendenkring; Supportersvereniging) zal 
uitnodigen voor overleg. Mogelijk wordt besloten tot het centraal verwerken en dit bij de inwoners 
door middel van een brief met een keuzemogelijheid (details moeten worden uitgewerkt) onder de 
aandacht te brengen. Iedere verenging zal voor zich moeten besluiten of men met deze mogelijkheid 
uit de voeten kan. 

11. Informatievoorziening Dorpse gebeuren 
a. Gesproken wordt over het digitale sportblad, zijnde het informatiebulletin van Grolloo. Voor de 

sportvereniging een logische en goede oplossing. Niet elke vereniging is hier gelukkig mee. Er kan – 
ook op deze avond – geen gemeenschappelijke conclusie worden getrokken.  Elke vereniging zal voor 
zich moeten uitmaken of men naast de mogelijkheden van het sportblad andere wegen zoekt om hun 
doelgroep te bereiken. Volksvermaken denkt op bepaalde momenten folders te gaan verspreiden. 

12. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal 
a. Goederen zijn van een vereniging – uitlenen kan alleen via deze vereniging. 
b. Er zijn nog verenigingen die goederen beschikbaar willen stellen. Desgevraagd zegt Bertus dat deze 

kunnen worden aangemeld bij hem, zodat deze aan de lijst op de website kunnen worden 
toegevoegd. 

mailto:kalender@grolloo.org
http://www.grolloo.com/
http://www.grolloo.com/
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c. Volksvermaken zal samen met TOG de ruimte opknappen tijdens NL Doet op 22 maart. Gevraagd 
wordt of misschien iemand van SGO (of de loopgroep) zou kunnen assisteren, omdat deze ook veel 
zaken heeft gestald de laatste tijd. 

d. Met dank aan De Berenkuil. VDGO wordt gevraagd weer een taart o.i.d. te verzorgen. 
13. 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. Kijkcijfers worden op de site vermeld.  
c. Vraag aan de leden: Is de informatie op de website (indien op grolloo.com) nog juist? Zo niet, dan 

s.v.p. doorgeven aan de webmaster. 
d. Op de Protestantse Gemeente, Crescendo en TOG na, leveren de overige verenigingen geen enkele  

bijdrage. Dit is jammer, want alleen nieuws lokt de bezoeker naar de site. 
e. VDGO; Vriendenkring; Evenveen;  Boermarke en Welzijn Ouderen maken geen gebruik van de 

mogelijkheden. Het Evenveen maakt dus geen gebruik van de verkregen inlogcode. 
f. Tip: Kijk naar Gasselternijveen en zie wat een redactie kan doen. 
g. De Peuterspeelzaal en Spelgroep De Pol kunnen van de site worden gehaald. (Informatie wordt 

gearchiveerd.) 
14. Jaarlijkse bijdrage 

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

evenals de jaarlijkse bijdrage.  
15. Rondvraag  

a. Egbert Lensing geeft aan dat je via contactpersonen in een buurt ook heel goed de inwoners kan 
bereiken. In Schoonloo werkt dit prima. Met School –en Volksfeest en Grolloo is Zo! Wordt dit 
toegepast. Mogelijk kan dit ook breder worden ingezet. 

b. Geert Gommers zegt dat de krimp heeft toegeslagen bij de motorclub. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 

16. Sluiting 
a. De voorzitter sluit onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng de vergadering.De hieronder 

vermelde namen zijn de namen welke bij mij op dit moment bekend zijn. Het is natuurlijk geen enkel 
probleem wanneer iemand anders uw vereniging vertegenwoordigd. Wij vinden het zeer prettig 
indien u aangeeft of u aanwezig bent en zo ja, welke personen wij mogen verwachten. 

 

vereniging Aanwezig 

Boermarke 
 

  
 Muziekvereniging Crescendo Pieter Oosterman 

  ijsvereniging Het Evenveen Christina de Vries 
  Stichting Het Markehuis   

 Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo Roelof Kiers 
  Oudervereniging OBS De Drift 

 
  

Spelgroep De Pol Henk Zeelenberg  
 Sportvereniging S.G.O. Aallien Thijms Egbert Lensing 
 Supportersvereniging S.G.O. Eldina Everts 

  Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Marinus Moek Bertus Reinders  Roelof Kiers / Henk Z. 

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken Jan Peter Hofsteenge Alie Jobing Hilbert Stel 

Vereniging voor Volksvermaken Karin Kroezinga Sander Matthezing Bertus Reinders 

Zangvereniging De Vriendenkring Margriet Sijbring Frouktje Bleeker 
 Motorclub Home Base Grolloo Geert Gommers 

  Jeugdsoos Grolloo 
   Welzijn Ouderen Grolloo e.o. Hanny Nijmeijer 

 
  

Grolloo Totaal Henk Zeelenberg  Bertus Reinders   

 
 
Met vriendelijk groet, 
Bertus Reinders (verslaglegging) 
Werkgroep Grolloo Totaal 
gt@grolloo.org 
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