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9444 XB GROLLOO
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e-mail: vdgo@grolloo.org

Grolloo, 9 november 2004
Hallo deelnemers Grolloo Totaal,
Met het project Grolloo Totaal zijn we nu enige tijd onderweg. De website mogen we een succes noemen.
De kalender voorziet in een behoefte en wordt door de deelnemers goed gebruikt. Ook voor inwoners en
andere geïnteresseerden is het een handige informatiebron. Hebt u vragen over de website grolloo.org of
over uw eigen homepage op de site, neem dan even contact op met de werkgroep. Kijkt u in ieder geval
even naar uw homepage op grolloo.org om te zien of deze nog up to date is. De werkgroep past deze graag
voor u aan. U mag natuurlijk ook zelf uw homepage aanpassen. Neem voor de voorwaarden contact op met
de werkgroep.
Naast de website is de werkgroep bezig geweest met het inventariseren van de beschikbare middelen,
kennis, etc., welke beschikbaar zijn voor de deelnemers. Een lijst vindt u achter op dit blad. Niet van alle
deelnemers hebben we antwoord gehad. De werkgroep heeft besloten niet nog eens te gaan vragen en sluit
de inventarisatie ronde op dit moment af. Mochten deelnemers alsnog iets hebben aan te bieden voor deze
lijst dan horen wij dit graag.
Inventarisatie van behoeften heeft de volgende zaken opgeleverd:
Ten behoeve van voorstellingen van muziek, zang en toneel wordt er uitgekeken naar een goede
bühneverlichting.
Steeds meer maken verenigingen gebruik van de mogelijkheden die de techniek ons biedt om bezoekers
van vergaderingen of “open dagen”, tentoonstellingen, etc. presentaties voor te schotelen. De hiervoor
benodigde apparatuur kan worden gehuurd, maar tegen prijzen die voor de gemiddelde verenigingskas een
te grote belasting vormen. De werkgroep heeft aanvragen bij fondsen lopen om financiële ondersteuning te
krijgen ten behoeve van de aanschaf van een z.g. beamer met toebehoren.
Mocht u als deelnemer nog wensen hebben, laat het ons dan even weten.
De VDGO zal eigenaar worden van eventueel aan te schaffen zaken. Prijzen van huur zullen worden
bepaald door vervangingswaarde met een redelijke termijn van afschrijving overeenkomstig met onderwerp.
Een huurovereenkomst zal worden opgesteld. Vanuit de werkgroep zal een contactpersoon de verhuur
regelen. Financiële zaken lopen via de penningmeester van de VDGO.
De opzet van Grolloo Totaal is vrij uniek. Binnen Aa en Hunze zijn wij de initiator van iets dat wellicht zijn
intrede in de andere dorpen zal doen. Kern- en buurtgericht werk (KBW) is enthousiast over onze aanpak en
heeft toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren om Grolloo Totaal verder uit te bouwen. Op verzoek
van de heer H. de Jager, van KBW, hebben we een aanvraag hiertoe, voorzien van duidelijke onderbouwing,
verzonden aan de gemeente Aa en Hunze.
Tot zo ver deze nieuwsbrief. Wij hopen u langs deze weg op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
binnen uw Grolloo Totaal. Wij zouden het op prijs stellen van uw zijde eens te vernemen hoe u denkt over
Grolloo Totaal, de website, de activiteitenkalender, de inventarisaties, etc. Opbouwende kritiek is van harte
welkom, opdat wij als werkgroep u nog beter van dienst kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Grolloo Totaal,
Rudie Hilberts, Harry Krans, Rens van Velden en Bertus Reinders
De werkgroep is bereikbaar via het secretariaat van de VDGO (zie bovenstaand).
U kunt als deelnemer natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon binnen de werkgroep. U vindt
deze gegevens aan ommezijde.
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vereniging of instelling

middelen of diensten

Boermarke
Crescendo muziekvereniging

optredens in overleg tegen vastgesteld tarief
verhuur van de muziekwagen

De Pol - spelgroep
Evenveen - ijsvereniging
Het
Markehuis - Stichting Het

Motorclub Home Base
Grolloo
Protestanse gemeente
Grolloo/Schoonloo
OBS De Drift
Oudervereniging
Plattelandsvrouwen Vrouwen van Nu
Grolloo/Schoonloo
S.G.O. - Sportvereniging
S.G.O. Supportersvereniging
Tot Ons Genoegen toneelvereniging
Vereniging voor
Dorpsbelangen Grolloo en
Omstreken
Vereniging Voor
Volksvermaken
Vriendenkring zangvereniging De

belichting; decor; kleding; optredens; grime deels tegen vergoeding
kantine is beschikbaar
tijdens natuurijs kan men gebruikmaken van
atributen
in overleg gebruik middelen misschien
mogelijk
verhuur van diverse ruimtes, waarbij de
verhuurprijs afhankelijk is van incidenteel- of
abonementgebruik
dupliceerapparaat, mogelijkheid (voor grotere
aantalen) om kopieen te laten maken voor
vastgestelde prijzen

ruimtes beschikbaar

contactpersoon
werkgroep
Rudie Hilberts
Rens van
Velden

contactpersoon
deelnemer
Dhr. J. Bentum
Dhr. H.
Hofsteenge

Rens van
Velden
Harry Krans

Dhr. A. Lensen

Rudie Hilberts

Mevr. A.
Gerding-Thalens

Rens van
Velden
Rens van
Velden
Rens van
Velden
Harry Krans

Mevr. D. Koop

Rudie Hilberts
Rudie Hilberts

Mevr. K. Eggens
Mevr. R.
Oldejans-Wolf
Mevr. I.
ReindersMeursing
Dhr. L. Reinders

belichting; decor; kleding; optredens; grime deels tegen vergoeding

Rens van
Velden

contacten/kennis gem. apparaat; contacten
media; kennis drukwerk etc.

Harry Krans

diverse atributen; geluidsinstallatie voor
buiten
piana/electr. orgel; optredens

Harry Krans

wensenlijst
Beamer voor presentaties
Bühneverlichting
Informatie over verzekeringen - aansprakelijkheid

Rens van
Velden

Dhr. L. Reinders

Dhr. G. van der
Zande
Mevr. A.
Gerding-Thalens
Mevr. T. NaberStruik

Dhr. R. van
Velden
Dhr. B. de Jong

Aanvraag subsidie loopt
Informatie verzamelen
22 november 2004 – info-avond

Hebt u nog aanvullingen op deze lijst, meldt deze dan aan het secretariaat of uw contactpersoon.

Kom op de verzekeringen-informatie-avond.
Een belangrijke zaak voor bestuursleden en vrijwilligers!
Graag even aanmelden vòòr 15 november 2004.
vdgo@grolloo.org.

20041109 nieuwsbrief deelnemers.doc

15-7-2011

Pagina 2 van 2

