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:
Van:
Dd.:
Betreft:
1.

2.

3.

4.

leden verenigingen Grolloo Totaal
Bertus
26 februari 2007
jaarlijkse bijeenkomst
Opening
a. Bertus heet iedereen van harte welkom. Ondanks het late tijdstip van oproep, zijn toch veel
verenigingen vertegenwoordigd.
ingekomen post / mededelingen
a. aanwezig buiten de hieronder genoemde vertegenwoordigers
b. bericht van verhindering van Harry Krans (GT); Hester Dilling (VDGO) en Ina Reinders-Meursing (TOG)
vereniging
Boermarke
afwezig
Muziekvereniging Crescendo
Roelie Reinders en Henk Zeelenberg
ijsvereniging Het Evenveen
Henk Zeelenberg en Bertus Reinders
Stichting Het Markehuis
namens AB Bertus Reinders
Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo
Gert van der Zande
Oudervereniging OBS De Drift
Hilbert Stel
Spelgroep De Pol
Arend Lensen
Sportvereniging S.G.O.
Diny Koop en Simen van Dijk
Supportersvereniging S.G.O.
afwezig
Toneelvereniging Tot Ons Genoegen
Henk Zeelenberg en Bertus Reinders
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Henk Zeelenberg en Bertus Reinders
Vereniging voor Volksvermaken
Bertus Reinders en Rens van Velden
Zangvereniging De Vriendenkring
Joke vd. Zande en Janny Lesschen
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald
opgeheven
Motorclub Home Base Grolloo
Diny Koop
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
afwezig
Jeugdsoos Grolloo
Thijmen Reinders
Informatieboekje Grolloo en omstreken
a. Boekje staat ook op internet en is vanaf hier te downloaden. Wij kunnen hierin de laatste wijzigingen
altijd opnemen. Tevens dient de lijst met secretariaten, welke ook te downloaden is, bijgehouden te
worden.
b. N.a.v. 3a vraagt de voorzitter a.u.b. wijzigingen tijdig door te geven.
Inventarisatie beschikbare middelen
a. Zie lijst
b. Arend meldt dat hij nog een lampenset heeft liggen welke
gebruikt kan worden voor b.v. een quiz. Foto beschikbaar.
c. Arend meldt verder dat De Pol nu beschikt over 4
toneelmicrofoons. Deze kunnen in de lijst worden opgenomen.
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Middelen VDGO (bühneverlichting, zendermicrofoon en beamer)
a. Evaluatie
i. De VDGO verhuurt uitsluitend de apparatuur. Eventuele verdere hulp is uit coulance. Daar
waar het om de beamer gaat is het zaak de juiste werking vroegtijdig te controleren. Niet alle
aangesloten apparatuur werkt goed met beamers. De VDGO of diegene die de apparatuur
plaatst, kan hier niet verantwoordelijk worden gesteld.
ii. Wij gaan vanuit de VDGO ruim om met de in de contracten vermelde tijd. Wordt de apparatuur
maar een uur gebruikt, dan passen we het bedrag enigszins aan. We zullen echter een bijdrage
blijven vragen. Batterijen gaan nu eenmaal leeg en lampen stuk.
iii. Er is een vraag binnengekomen om de zendermicrofoon met een uit te breiden.
Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
a. Locatie kelder Markehuis – de actie om archieven onder te brengen is een groot succes. Bijna alle
kasten zitten vol. Er zijn nog 3 grote, als schakelkast bedoelde, kasten beschikbaar. Hier moeten nog
planken in worden gemaakt, maar men kan eventueel ook kostuums (zang) ophangen.
b. De kasten zijn van het Markehuis. Beheer is in handen van Grolloo Totaal en tot nader order kan men
hiervoor bij Bertus terecht.
c. Inventarisatie VDGO
Boermarke
0,5
ijsvereniging Het Evenveen
0,5
Sportvereniging S.G.O.
1
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
1
Vereniging voor Volksvermaken
0,5
Zangvereniging De Vriendenkring
1
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald
0,5
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
0,5
Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org
i. Men wordt gevraagd wel zoveel mogelijk invoervelden in te vullen. Dus ook tijden, plaats, etc.
ii. De kalender wordt binnenkort weer geplaatst in het sportblad. De frequentie van ongeveer 4
keer per jaar houden we aan. Op het internet wordt deze voortdurend aangepast.
Welkomstborden
a. Evaluatie
i. Sommige borden lopen qua stijl uit de pas. Hier moet aandacht aan worden besteed.
ii. Het duurt te lang voordat er ververst wordt. Deze actie neemt Henk Zeelenberg op zich.
iii. Het bord aan de Rolderstraat staat verscholen. Henk meldt dat deze zal worden verplaatst naar
de overkant van de N376.
Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a. Foto’s – Deze worden gemaakt na/tijdens het opruimen van de schuur.
b. Voor het opruimen wordt als datum 14 april gekozen. (Inmiddels is gebleken dat dit ook niet door kon
gaan, althans alleen Simen, Henk en Bertus bleven over. We zullen een nieuwe poging wagen.)
Website www.grolloo.org en e-mailadressen
a. Spam – alhoewel hinderlijk blijkt het mee te vallen.
b. Gebruik e-mailadres – Bertus legt nogmaals uit hoe het adres gebruikt kan worden.
c. Behoefte aan een mailbox – Tegen geringe extra kosten kan een mailbox worden geïnstalleerd.
Hiermee kan men verzenden en ontvangen onder het eigen adres. Bij voorbeeld vdgo@grolloo.org.
Jaarlijkse bijdrage
a. € 8,00 – Dit blijft voorlopig weer voor een jaar staan.
b. Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 2,00 per halve kast. Huur wordt geïnd door de VDGO via
rekening GT – Deze twee euro per halve kast is voor niemand onoverkomelijk.
Rondvraag
a. Voorstel om een lamineermachine aan te schaffen, eventueel via Rabobank projectenfonds. Er blijken
zowel privépersonen als de school over een dergelijke machine te beschikken.
b. SGO heeft een meldingsformulier van SENA ontvangen. Hoe hiermee om te gaan?
i. SENA is de vervanger van BUMA-STEMRA. Het is aan iedere vereniging wat men invult. De
ijsvereniging geeft bijvoorbeeld niets op. Voor een enkele keer muziek ten gehore brengen
betaalt men al snel een behoorlijk bedrag. Het Markehuis betaalt voor een radio in de kantine.
De VvV geeft ook niets op. Uitsluitend met de zomermarkt wordt er wat muziek gedraaid.
Sluiting
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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 – nieuw
toneelmicrofoons
kantine is beschikbaar
tijdens natuurijs kan men gebruikmaken
van attributen
in overleg gebruik middelen misschien
mogelijk
verhuur van diverse ruimtes, waarbij de
verhuurprijs afhankelijk is van incidenteelof abonnementgebruik
dupliceerapparaat, mogelijkheid (voor
grotere aantallen) om kopieën te laten
maken voor vastgestelde prijzen

Rens van Velden

Dhr. J. Reinders

Rens van Velden

Dhr. A. Lensen

Harry Krans

Dhr. L. Reinders

Rudie Hilberts

Dhr. J. Reinders

Rens van Velden

Mevr. D. Koop

Rens van Velden

Dhr. G. van der Zande

Rens van Velden
Rudie Hilberts

Mevr. A. GerdingTalens
Mevr. D. Koop

Rudie Hilberts

Mevr. R. Oldejans-Wolf

Rens van Velden
Harry Krans

Mevr. I. ReindersMeursing
Dhr. L. Reinders

Harry Krans

Dhr. R. van Velden

Rens van Velden

Dhr. B. de Jong

Bertus Reinders

I. Wobbes-Reinders

Bertus Reinders

M. Naber / T. R.
Reinders
Margje Hoven

Boermarke
Crescendo - muziekvereniging

De Pol - spelgroep

ijsvereniging Het Evenveen

Stichting Het Markehuis

Motorclub Home Base Grolloo
Protestantse gemeente
Grolloo/Schoonloo
OBS De Drift Oudervereniging

ruimtes beschikbaar

S.G.O. - Sportvereniging

geluidsinstallatie huur € 20.00 per 48 uur

S.G.O. - Supportersvereniging
Tot Ons Genoegen toneelvereniging
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo
en Omstreken
Vereniging voor Volksvermaken

Vriendenkring - zangvereniging De

belichting; decor; kleding; optredens; grime
- deels tegen vergoeding
contacten/kennis gem. apparaat; contacten
media; kennis drukwerk etc. –
zendermicrofoon; bühneverlichting; beamer
diverse attributen (aankleding en spelen);
geluidsinstallatie voor buiten, 5 oranje
hesjes
piano/elektr. orgel; optredens

Peuterspeelzaal "Prugelstee"
Jeugdsoos Grolloo

rookmachines, stroboscoop

Welzijn Ouderen
Arend Lensen

Bertus Reinders
quiz of panel set (knoppen, kabels en
aansluitmogelijkheid lampen)
podium microfoons

Arend Lensen

Nawoord
Het heeft lang geduurd voordat dit verslag werd opgesteld. De aantekeningen, gemaakt door Henk, zijn
zoekgeraakt. Met de door mij verzamelde aantekeningen heb ik getracht zo goed mogelijk verslag te doen. Hierbij
een oproep aan jullie allen: Mis je iets in dit verslag, geef het dan even door. Ik pas dan het verslag aan, waarna ik
een definitieve versie kan samenstellen. Ik wil graag eind april de definitieve versie rondmailen. Alvast bedankt
voor de medewerking.
Bertus Reinders
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