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

Grolloo, 24 december 2005
Hallo deelnemers Grolloo Totaal,
We zijn inmiddels weer een jaar verder na onze laatste nieuwsbrief. Een jaar gaat snel, maar voor wat
betreft onze werkgroep gaat het niet ongemerkt voorbij. Er is veel gebeurd dat verband houdt met of van
belang is voor onze verenigingen. In deze nieuwsbrief komt het volgende aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informatieboekje Grolloo en omstreken
Inventarisatie beschikbare middelen
Aanschaf diverse middelen VDGO m.b.v. subsidie
Aanschaf kasten voor archief verenigingen via Stichting Het Markehuis
Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten – uitnodiging evaluatiebijeenkomst
Welkomstborden
Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
Website www.grolloo.org en e-mailadressen
Jaarlijkse bijdrage

1. Informatieboekje Grolloo en omstreken
De deelnemers aan Grolloo Totaal staan alle vermeld in het informatieboekje Grolloo en omstreken, welke
wordt uitgegeven door de VDGO. Ruim anderhalf jaar geleden is de laatste druk onder de bevolking van
Grolloo, Papenvoort en Vredenheim verspreid. Nieuwe inwoners van ons werkgebied krijgen het boekje in
de bus inclusief een schrijven waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van een goed
draaiend verenigingsleven in en om Grolloo. De VDGO is door de boekjes heen en staat op het punt nieuwe
te laten drukken. Indien u de informatie in het boekje wilt wijzigen, wordt u verzocht dit vóór 1 februari 2006
aan te geven. U kunt dit doen naar bovenstaand adres. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat u de tekst
ongewijzigd wilt laten.
2. Inventarisatie beschikbare middelen
Op dit moment hebben de verenigingen de volgende zaken aangemeld:
vereniging of instelling

middelen of diensten

contactpersoon
werkgroep
Rudie Hilberts

contactpersoon
deelnemer
Dhr. J. Reinders

optredens in overleg tegen vastgesteld tarief
verhuur van de muziekwagen
belichting; decor; kleding; optredens; grime - deels tegen
vergoeding
kantine is beschikbaar
tijdens natuurijs kan men gebruikmaken van attributen

Rens van Velden

Dhr. J. Reinders

Rens van Velden

Dhr. A. Lensen

Harry Krans

Dhr. L. Reinders

in overleg gebruik middelen misschien mogelijk
verhuur van diverse ruimtes, waarbij de verhuurprijs
afhankelijk is van incidenteel- of abonnementgebruik
dupliceerapparaat, mogelijkheid (voor grotere aantallen)
om kopieën te laten maken voor vastgestelde prijzen

Rudie Hilberts

Dhr. J. Reinders

Motorclub Home Base Grolloo

Rens van Velden

Mevr. D. Koop

Protestantse
gemeente ruimtes beschikbaar
Grolloo/Schoonloo
OBS De Drift Oudervereniging

Rens van Velden

Dhr. G. van der Zande

Rens van Velden

Mevr. A. Gerding-Talens

Plattelandsvrouwen - Vrouwen
van Nu Grolloo/Schoonloo
S.G.O. - Sportvereniging
geluidsinstallatie huur € 20.00 per 48 uur

Harry Krans

Mevr. T. Naber-Struik

Rudie Hilberts

Mevr. D. Koop

S.G.O. - Supportersvereniging

Rudie Hilberts

Mevr. R. Oldejans-Wolf

Rens van Velden

Mevr. I. ReindersMeursing

Boermarke
Crescendo - muziekvereniging
De Pol - spelgroep
ijsvereniging Het Evenveen
Stichting Het Markehuis

Tot
Ons
Genoegen
toneelvereniging

- belichting; decor; kleding; optredens; grime - deels tegen
vergoeding
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken
Vereniging
Voor
Volksvermaken
Vriendenkring - zangvereniging
De

contacten/kennis gem. apparaat; contacten media; kennis
drukwerk etc.
diverse attributen (aankleding en spelen);
geluidsinstallatie voor buiten
piano/elektr. orgel; optredens

Harry Krans

Dhr. L. Reinders

Harry Krans

Dhr. R. van Velden

Rens van Velden

Dhr. B. de Jong

3. Aanschaf diverse middelen VDGO m.b.v. subsidie
Middels een subsidie van het VSB-fonds van € 1000,00 en het Rabobank projectenfonds van € 2200,00
heeft de VDGO zaken aangekocht waarvan de bij Grolloo Totaal aangesloten verengingen gebruik kunnen
maken. Het gaat hierbij om het volgende:
Beamer met scherm
De beamer is van uitstekende kwaliteit en voor diverse doeleinden te
gebruiken. Deze beamer is inclusief scherm te huren voor een bedrag
van € 30,00 per dag. Voor de verhuur wordt een contract opgesteld.
Desgewenst kan de beamer voor u worden aangesloten en afgesteld.
Uiteraard is het van belang dat u uw aanvraag vroegtijdig doet.

Zendermicrofoon en knoopsgatzendermicrofoon
De zendermicrofoon is bij uitstek
geschikt voor evenementen. Zo is de set
reeds in gebruik geweest bij het feest
Grolloo is Zo! 1605, het zomerfeest en
het politiek forum. Geen gepruts meer met kabels. Ook voor presentaties
of inleidingen is vooral de knoopsgatmicrofoon een uitkomst. Het geeft de
spreker een unieke bewegingsvrijheid. De gehele set is zeer eenvoudig in
gebruik. Uiteraard zorgen wij voor enige uitleg indien gewenst. De
huurprijs voor aangesloten verenigingen is € 20,00 per dag. Voor de
verhuur wordt een contract opgesteld.
Bühneverlichtingsset
Met deze eenvoudige lichtset (2 stuks) tovert u
iedere kleinere ruimte direct om tot een concert- of
toneelzaal. Uitgevoerd met vier Par 38 spots en vier
filterframes.
Daarnaast
wordt
een
dimmer
meegeleverd en de benodigde snoeren.
De Party Dimmer is een gemakkelijk te bedienen
lichtcontroller. Hij biedt vier onafhankelijke kanalen
die elk 600 watt kunnen dimmen of die via de ingebouwde microfoon of
een externe geluidsbron kunnen worden bestuurd.
Deze gehele set is te huur voor een bedrag van € 15,00 per dag. Voor de
verhuur wordt een contract opgesteld.
De genoemde bedragen zijn de verhuurbedragen die gelden voor de
aangesloten verenigingen. Particulieren kunnen de set ook huren, mits zij
lid zijn van de VDGO. Zij betalen een iets hoger bedrag. De opbrengst
van de huur wordt gebruikt om vervangingsonderdelen te kunnen betalen.
Onze dank gaat uit naar de fondsen, welke deze aanschaf mogelijk
maakten en waardoor de verhuurbedragen zo laag kunnen zijn.
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4. Aanschaf kasten voor archief verenigingen via Stichting Het Markehuis
Verschillende verenigingen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor archiefruimte. De VDGO is in
overleg gegaan met het bestuur van Stichting Het Markehuis. Dit bestuur wou haar medewerking wel
verlenen en gezamenlijk hebben we voor dit doel een subsidieaanvraag opgesteld op naam van Het
Markehuis. Zojuist is bekend geworden dat deze subsidie is toegekend en dat voor de verwezenlijking van
dit doel door het Projectenfons van de Rabobank een bedrag van € 3000,00 beschikbaar is gesteld. Het
Markehuis zal een ruimte inrichten met stalen tweedeurskasten van verschillend formaat. De werkgroep
Grolloo Totaal inventariseert de behoefte onder haar leden. Vanzelfsprekend heeft de ene vereniging
behoefte aan meer ruimte dan de andere. In de aanvraag is uitgegaan van twee type kasten, te weten een
kast met de afmeting breed 100cm, diep 40cm en hoog 200cm en een kast van breed 100cm, diep 40cm en
hoog 100cm. Indien u belangstelling heeft voor het gebruikmaken van deze unieke mogelijkheid uw archief
op een deugdelijke wijze op te slaan, vragen wij u dit kenbaar te maken aan bovenstaand adres. Graag
vernemen wij in dit geval van welk type kast u gebruik denkt te gaan maken.
5. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten – uitnodiging evaluatiebijeenkomst
Onze dorpskalender voldoet voor zover ons bekend aan de verwachtingen. Begin januari a.s. plaatsen we
weer een detail in het sportblad. We merken dat bij het vaststellen van data voor evenementen steeds vaker
naar de kalender wordt gekeken. Dit verheugt uiteraard de initiatiefnemers. Wel is tijdens het laatste overleg
van de werkgroep gebleken dat verschillende verenigingen activiteiten organiseren welke in één categorie te
plaatsen zijn. Vooral 2005 was een erg druk jaar. Het leek ons dan ook een goed punt eens een bespreking
te organiseren waarbij wij de aangesloten verenigingen worden uitgenodigd. Dit heeft na de oprichting niet
meer plaatsgevonden en wij denken dat het goed is eens een evaluatiebijeenkomst te gaan houden. Nu is er
elke avond van de week wel een vereniging actief, toch hopen wij dat u een afgevaardigde zou kunnen
sturen. Wij hebben deze bijeenkomst gepland op maandag 27 februari 2006. Het tijdstip is 20:00 uur en de
plaats Het Markehuis. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn een
bericht te sturen aan bovenstaand adres. Wellicht kunt u in dat geval uw evaluatiepunten aangeven in een
brief of per mail.
6. Welkomstborden
U hebt ondertussen een aantal keren aankondigingen kunnen waarnemen op de welkomstborden van de
OVR. De VDGO is meerdere malen met het bestuur van de OVR in overleg geweest. Als conclusie kunnen
wij u het volgende mededelen:
De welkomstborden zijn in eigendom van de OVR. De werkgroep Grolloo Totaal beheert de
activiteitenborden, bestemd voor de drie welkomstborden (één moet nog gewijzigd en geplaatst worden). De
activiteitenborden zijn van wit trespa-materiaal en de bedrukking wordt door een door de werkgroep
ingeschakeld bedrijf uitgevoerd. De werkgroep zal uitsluitend borden laten vervaardigen en plaatsen voor
leden van Grolloo Totaal. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Hierbij moet de organiserende
vereniging slim omgaan met de te gebruiken tekst. Een toneelvereniging kan b.v. de titel van een stuk
gebruiken, inclusief de datum en plaats, maar beter is het de tekst toneeluitvoering en datum te gebruiken. In
het voorbeeld hoeft een volgende keer alleen de datum te worden aangepast. Doordat wij zelf de borden
beheren kunnen we de borden tweezijdig gebruiken. De achterzijde wordt indien nodig bedekt met een
neutraal bord van goedkoop materiaal. De borden blijven eigendom van de VDGO. De deelnemende
vereniging betaalt uitsluitend de kosten van het laten maken van de tekst. Indien u vragen hebt over het
gebruik van deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met de werkgroep via bovenstaand adres.
7. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
Dankzij een uniek aanbod van Camping De Berenkuil heeft de VDGO de beschikking gekregen over een
2
opslagruimte van ruim 100 m . Deze ruimte is op dit moment reeds in gebruik bij de VDGO, VvV, TOG en
Spelgroep De Pol. De ruimte zal op korte termijn worden ingericht met een hoeveelheid stalen kasten zodat
opslag van kleinere goederen en kleding mogelijk wordt gemaakt. De kasten zijn ons door een bedrijf tegen
gemaakte transportkosten ter beschikking gesteld. De VDGO beheert deze ruimte. Wilt u meer weten over
de mogelijkheden of wilt u de ruimte eens bekijken, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres.
8. Website www.grolloo.org en e-mailadressen
De website is ruim 27.000 keer bezocht. Het aantal hits – gevonden door zoekprogramma’s – bedraagt meer
dan 400.000. Via de 20 e-mailadressen ***@grolloo.org wordt per maand ongeveer 12MB aan mail
verstuurd. Op de website van de VDGO vindt u alle onderwerpen welke aan de orde zijn geweest, maar kunt
u b.v. ook het rapport Bouwen Onderbouwd inzien, het resultaat van noeste arbeid op de uitkomsten van de
woningbehoefte enquête. De site van de Protestantse Kerk Grolloo-Schoonloo wordt maandelijks bijgewerkt
met de laatste preek en de Kerkklok. De site van Het Markehuis en OBS De Drift zijn recentelijk bijgewerkt.
20051224 nieuwsbrief deelnemers.doc

13-3-2011

Pagina 3 van 4

Zo is misschien ook uw website eens aan een update toe. Wij vragen ons af of uw e-mailadres aan de
verwachtingen voldoet. Wij zouden graag willen weten of u hinder ondervindt van spam. Wij kunnen
eventueel filters instellen. Heeft u opmerkingen over uw site, de website www.grolloo.org of uw e-mailadres
stuur dan even een mailtje naar bovenstaand adres. U kunt uw bevindingen natuurlijk meenemen naar de
evaluatiebespreking.
9. Jaarlijkse bijdrage
In alle bovengenoemde zaken steken heel wat vrijwilligersuren. Toch maken we ook kosten. De ruimte op de
server is reeds lang niet meer genoeg om al het materiaal op te slaan. Een heel groot deel van de foto’s
wordt elders ondergebracht. De bezoeker merkt hier echter niets van. Wel is het zo dat hier natuurlijk een
vergoeding tegenover staat. De gebruikte constructie zorgt voor slechts lage kosten. Daarnaast stopt de
VDGO geld in b.v. de opslagruimte. Een groot deel van de gemaakte kosten halen we uit bijdragen en
subsidies. In overleg met het bestuur van de VDGO heeft de werkgroep een bedrag van € 8,00 per
deelnemer vastgesteld voor de komende periode. We blijven hiermee nog steeds ruim onder de vooraf
afgesproken € 10,00. Bijgaand treft u een factuur aan. Wij verzoeken u deze via uw penningmeester te
voldoen t.n.v. penningmeester VDGO o.v.v. Grolloo Totaal bijdrage. Het bankrekeningnummer vindt u in het
briefhoofd. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u deze factuur vóór half februari 2006 kunt betalen. De
VDGO kan dit dan nog in het lopende boekjaar meenemen. Verantwoording van de financiële zaken vindt
plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VDGO, te houden op maandag 13 maart 2006
aanvang 20:00 uur in Het Markehuis.
Tot slot
Neem a.u.b. contact met ons op indien u:

Opmerkingen heeft over het “Informatieboekje Grolloo en omstreken”.

Gebruik wilt maken van of vragen heeft over de beamer, zendermicrofoon of verlichtingsset.

Gebruik denkt te gaan maken van of vragen heeft over de archiefopslag in Het Markehuis. U kunt indien
gewenst kiezen uit een kast met de afmeting b1000xd400xh2000mm en een kast van
bx1000xd400xh1000mm.

Opmerkingen heeft over de dorpsagenda of nieuwe aanmeldingen heeft. (Nieuwe activiteiten kunt u
natuurlijk altijd doorgeven aan Rudie Hilberts, te bereiken via kalender@grolloo.org.)

Zich wilt afmelden voor de evaluatiebijeenkomst op maandag 27 februari 2006.

Vragen heeft over het gebruik van activiteitenborden op de welkomstborden van de OVR.

Gebruik wilt maken van of vragen heeft over de bergruimte, aangeboden door De Berenkuil.

Opmerkingen heeft over de website of de e-mailadressen.

Opmerkingen heeft over de bijdrage aan Grolloo Totaal.

Overige zaken te melden heeft.
Tot zo ver deze nieuwsbrief. Wij hopen u langs deze weg op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
binnen uw Grolloo Totaal en wensen u en uw vereniging een zeer goed 2006 toe!
Met vriendelijke groet,

Namens Werkgroep Grolloo Totaal,

Bertus Reinders

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.
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