Vereniging Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken
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WERKGROEP GROLLOO TOTAAL
secretariaat: Hofakkers 24
9444 XB GROLLOO
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e-mail: vdgo@grolloo.org

Verslag
Aan:
Van:
Dd.:
Betreft:
1.
2.

leden verenigingen Grolloo Totaal
Bertus
02 maart 2008
verslag van de vergadering op 25 februari 2008 te CR Gerrie
Opening
a. Bertus heet allen welkom. Het is mooi dat toch weer zoveel mensen aanwezig zijn.
ingekomen post / mededelingen
a. aanwezig – zie lijst
b. bericht van verhindering: Jeugdsoos; Spelgroep De Pol; Welzijn Ouderen; Henk Zeelenberg
c. extra agendapunt – 2a verslag van vorige vergadering 26 februari 2007
i. Verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

vereniging
Boermarke

ijsvereniging Het Evenveen
Stichting Het Markehuis
Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo
Oudervereniging OBS De Drift

Bericht verstuurd aan:
@ Jan Reinders
@ Helena Hofsteenge + Jan
Reinders
@ Henk Zeelenberg + Bertus
Reinders
@ Tineke Naber + Jan Reinders
@ Gert van der Zande
@ Anja Gerding

Spelgroep De Pol

@ Arend Lensen

Sportvereniging S.G.O.
Supportersvereniging S.G.O.

@ Janette Meems
@ Roelie Wigchering

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en
Omstreken

@ Ina Reinders

Muziekvereniging Crescendo

Vereniging voor Volksvermaken
Zangvereniging De Vriendenkring
Motorclub Home Base Grolloo
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
Jeugdsoos Grolloo
Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
Grolloo Totaal

3.

@ Hester Dilling + Eric Mulder
@ Rens van Velden + Bertus
Reinders
@ Joke Vinke
@ Diny Koop
@ Marjolein Beijering
@ Thijmen Reinders
Margje Hoven
@ Henk Zeelenberg + Rens van
Velden
@= per e-mail

Aanwezig namens de vereniging:
Jan Reinders
Jan Reinders
Bertus Reinders; Bert van Esch
Tineke Naber; Jan Reinders
Gert van de Zande; Roelof Kiers
Yvonne van der Zee
Afmelding (Tineke Naber; Jan
Reinders)
Bert van Esch; Simen van Dijk; Diny
Koop
Rennie Oldejans; Piet Wieldraaijer
Ina Reinders; Roelof Kiers; Bertus
Reinders
Eric Mulder; Hester Dilling; Bertus
Reinders
Rens van Velden; Bertus Reinders
Joke Vinke
Diny Koop; Richard Heling
Niet bereikt, ondanks pogingen
Afmelding
Afmelding
Bertus Reinders; Rens van Velden

Informatieboekje Grolloo en omstreken
a. Bertus meldt dat op internet altijd de meest recente secretariatenlijst kan worden gedownload.
b. Het adres van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie, Mevr. G. Sijbring, Oostereind 10/A, 9444 XD
Grolloo, tel. 0592-501245

20080225 verslag ledenvergadering 25 februari 2008.docx

13-3-2011

Pagina 1 van 3

4.

Inventarisatie beschikbare middelen
a. SGO meldt behoefte te hebben aan een kleine draagbare omroepinstallatie. De VDGO zal dit bekijken. Eric
Mulder meldt dat hij eventueel een versterker heeft liggen.
b. De VDGO wil de grote geluidsinstallatie van SGO wel overnemen. Regelmatig blijkt dat kabels stuk zijn.
Onderhoud is dringend nodig. De VDGO wil dit wel laten uitvoeren en de installatie inbrengen bij de
middelen. SGO zal dit binnen het bestuur bespreken.
c. Rens van Velden acht het zinvol eens uit te zien naar dranghekken. Nu worden deze nog opgehaald bij de
de
gemeente, maar deze heeft aangegeven er mee te zullen stoppen. Wanneer deze 2 hands te krijgen zijn
tegen een schappelijke prijs, is dit te overwegen.

5.

Middelen VDGO (bühneverlichting, zendermicrofoon en beamer)
a. Verhuur van de middelen heeft tot nu toe een bedrag van € 280 opgebracht. Een reservelamp voor de
beamer kost ruim € 400. Enkele lampen van de verlichtingsset zijn vervangen.
b. Verhuur van de middelen aan derden, via een lid van de VDGO, heeft verreweg het meeste opgebracht.
c. Er is een melding binnengekomen dat men de huur van de beamer hoog vindt, wanneer men deze maar
een paar uur gebruikt. Bertus deelt mee dat de beamer in bijzondere gevallen een volgende keer gratis
wordt uitgeleend. Aan het bedrag wordt echter niets gewijzigd.

6.

Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
a. Foto’s van de ruimte en de kasten worden getoond.
b. De kasten met glazen deur (Eldon) moeten nog ingedeeld worden. Deze kunnen omgedraaid. De huidige
achterzijde heeft een dichte deur. Op dit moment kunnen deze kasten niet op slot. Eventueel zijn
hangsloten aan te brengen.
c. Gebruik kasten op dit moment:
Totaal Jalouziekasten
6
Crescendo
1
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
BEHOEFTE Eldon kasten
VvV
De Vriendenkring
OV OBS De Drift

3
1
1
1

7.

Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a. Bertus laat zien waarom het belangrijk is dat de juiste informatie wordt aangeleverd. In feite is het zo dat
wanneer men op de kalender kijkt – zoals deze in het sportblad wordt afgedrukt – men kan zien welke
informatie verstrekt moet worden. Hierin is vooral de datum van belang, daarna tijdstip en lokatie.

8.

Welkomstborden
a. Men vindt de borden niet mooi. Dit is een unanieme mening.
b. De informatie moet regelmatiger worden bijgehouden. Bertus merkt op dat de VDGO niet over de borden
van Hofsteenge gaat, maar hij zal navragen of deze ook ververst kunnen worden.

9.

Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a. Ook hiervan worden foto’s getoond.
b. De vergadering is van mening dat we aandacht moeten besteden aan de Berenkuil. We nemen dit mee
tijdens de eerste vergadering van de VDGO. Gezegd moet worden dat de Berenkuil het feit dat zij ruimte
ter beschikking stellen niet aan de grote klok willen hangen.
c. Rens stelt voor opruiming te houden onder de Grolloo is zo panelen. De werkgroep zal een voorstel maken.
Terugkoppeling naar de straten of buurten is een voorwaarde alvorens een paneel wordt verwijderd.
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10. Website www.grolloo.org en e-mailadressen
a. Website is bijna verhuisd. Dit biedt meer mogelijkheden voor de verenigingen. Indien gewenst kun je een
mailbox aanmaken. Hierdoor kun je mail ontvangen als b.v. sgo@grolloo.org, maar ook versturen onder dit
mailadres. Groot voordeel hiervan is dat je dit adres kunt opnemen in briefpapier o.i.d. en dit bij
verandering van secretaris niet hoeft te wijzigen. Je kan de mailbox gewoon meenemen naar een nieuw
bestuurslid, terwijl het contactadres per mail gelijk blijft.
b. Bertus roept de verenigingen op om met kopij te komen, opdat de verschillende site’s regelmatig ververst
worden. Een website is alleen maar leuk wanneer er iets nieuws te lezen valt.
11. Jaarlijkse bijdrage
a. De bijdrage voor 2008 wordt weer vastgesteld op € 8,00.
b. De huur van archiefruimte komt hier dan eventueel overheen. Dit is € 2,00 per halve kast.
12. Rondvraag
a. Siemen van Dijk meldt dat SGO dit jaar weer op zoek moet naar een bestuurslid. De secretaris stopt ermee.
Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die bereid zijn een bestuursfunctie op zich te nemen.
Bertus merkt op dat men – wil men nog kunnen communiceren met overheden e.d. – bijna HBO opgeleid
moet zijn. Overheden zouden de drempels moeten verlagen, opdat vrijwilligers gemakkelijker hun werk
kunnen doen.
b. Gert van der Zande meldt dat men tijdens een kindernevendienst paashaasoren gaat maken. Hij weet dat
de VvV dit ook vaak doet tijdens het eierenzoeken. Gezien het geringe aantal kinderen dat hieraan mee zal
doen en het feit dat er enige tijd tussen zit, zal dit geen invloed hebben op de belangstelling bij het
eierenzoeken. Laten we maar hopen dat de kinderen er veel plezier aan beleven.
13. Sluiting
a. De voorzitter sluit de vergadering. Hij zegt dat de koffie ten koste van de VDGO is genuttigd. Hij bedankt
iedereen voor de inbreng en wenst ieder succes met de vereniging.
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