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

Verslag vergadering 22 februari 2010
1.

Opening
a.
Voorzitter Bertus Reinders heet iedereen welkom (zie lijst vertegenwoordigers).
b.
Een afmelding is binnengekomen van Richard Heling.
c.
Geen reactie is ontvangen van Het Evenveen en Peuterspeelzaal Prugelstee.

2.

Ingekomen post / mededelingen
a.
Verder geen ingekomen post naar aanleiding van deze vergadering.

3.

Verslag van vorige vergadering 23 februari 2009
a.
Dit verslag is zonder verdere opmerkingen vastgesteld.

4.

Informatieboekje Grolloo en omstreken
a.
Ondanks het feit dat Bertus zo goed mogelijk tracht de lijst van secretariaten bij te houden, zijn er
altijd wel enkele verbeteringen aan te brengen. Een verzoek aan iedere vereniging rekening te
houden met deze lijst. Op de website is deze lijst altijd voor belangstellenden te downloaden.
b.
Wijzigingen secretariaten:
I.
Supportersvereniging SGO – Eldina Everts
II.
Welzijn ouderen Grolloo e.o. – Hanny Nijmeijer
III.
(Crescendo – wrs. Leanne Reinders)
IV.
Vriendenkring – per 1 april 2010 – volgt.

5.

Middelen / goederen
a.
Evaluatie
I.
Opbrengsten verhuur middelen VDGO – Dit overzicht houden de leden nog tegoed. De
financiën t.b.v. de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VDGO (15 maart a.s.) zijn
nog niet gereed en daar is dit overzicht een onderdeel van. Bertus zegt toe het overzicht
alsnog toe te zenden, maar men kan het ook komen inzien tijdens de ALV. Bertus meldt
dat een snelle blik wijst op een opbrengst van ongeveer € 100,00. Dit zal in de pas lopen
met de onderhoudskosten.
II.
Grolloo Totaal beschikt over 16 dranghekken van ongeveer 3 meter lengte. Deze kunnen
worden geleend in overleg met Rens, Henk of Bertus. De hekken willen we nog wel
aanpassen, want ze zijn nu eigenlijk te zwaar. (Vrijwilligers mogen zich melden.)
III.
Verhuurprijzen per dag – deze blijven ongewijzigd.
aangesloten
leden van de
verenigingen
VDGO
zendermicrofoon
€
10,00 €
20,00
buhneverlichtingset €
10,00 €
20,00
beamer
€
15,00 €
25,00
b.
Grolloo Totaal beschikt sinds 21 februari 2010 over de geluidsinstallatie van SGO. SGO heeft
onlangs zelf een draagbare versie aangeschaft. Er is tot op heden niet gesproken over een
geldbedrag als prijs voor deze installatie. Hierover moet nog wel overleg plaatsvinden. In ieder
geval is de installatie nagekeken en in goede staat. Er is een gebruiksaanwijzing aanwezig bij de
installatie. Aangesloten verenigingen kunnen, indien zij gebruik willen maken van deze
voorziening, contact opnemen met de werkgroep Grolloo Totaal.

6.

Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
a.
De Archiefkasten voldoen in een behoefte. Bertus zal de kasten nog van een betere aanduiding
voorzien. Er is nog een kast beschikbaar.
b.
Gebruik kasten op dit moment:
Crescendo
1
ijsvereniging Het Evenveen
0,5
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Boermarke
Sportvereniging S.G.O.
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Vereniging voor Volksvermaken
Zangvereniging De Vriendenkring (gaat naar 2)
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
in gebruik

0,5
1
1
2
2
0,5
0,5
8,0

7.

Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a.
De voorzitter vertelt dat er goed gebruik wordt gemaakt van de activiteitenkalender. De
publicaties in het sportblad en op het internet worden regelmatig geraadpleegd. Niet alle
activiteiten worden vermeld. Het zou wellicht handig zijn om repetities, maandelijkse
bijeenkomsten e.d. te vermelden in een apart kader op het overzicht. De voorzitter vraagt aan
iedere vereniging na te gaan welke gegevens zij dan graag zouden willen terugzien in dit kader.
b.
Activiteitenaffiche per jaar. De voorzitter vertoont een voorbeeld van een activiteitenaffiche of
poster. Hij zegt naar eigen inzicht bepaalde activiteiten te vermelden. HBG zou graag hun
toertochten vermeld zien, omdat deze toch ook voor introducés bedoeld zijn. Gevraagd wordt aan
iedere vereniging om de toe te zenden poster te bekijken en dan hun opmerkingen per
omgaande te melden.
c.
De Rommelmarkt van de kerk staat niet op de poster. Bertus zegt dat deze ook nog niet op de
kalender staat. Gert zal de informatie toezenden.

8.

Welkomstborden
a.
Evaluatie – De voorzitter vertelt het e.e.a. over het wel en wee van de borden. Een paar zaken
zijn hierin van belang:
I.
Wij zijn als Grolloo Totaal lid van de Ondernemers Vereniging Rolde e.o. (OVR) en betalen
hiervoor ongeveer € 75,00 per jaar voor.
II.
De borden zijn gehavend. Dit is veroorzaakt door derden, maar de OVR verwacht dat de
VDGO de borden laat herstellen. De kosten van herstel zijn enorm hoog. De VDGO voelt
zich niet verantwoordelijk. Tot op heden hebben wij niet gereageerd op uitnodigingen van
de OVR om over de situatie te spreken.
b.
Nieuwe borden – De VDGO heeft bekeken of we zelf nieuwe Welkomstborden zouden kunnen
laten maken. Een aanvraag voor subsidie bij het Rabobank projectenfonds is inmiddels
gehonoreerd. Wij hebben drie nieuwe borden in opdracht gegeven. De bestaande panelen
(informatiedragers) kunnen in de nieuwe situatie worden toegepast. Groot voordeel moet het
eenvoudig kunnen wissel van deze informatiepanelen zijn. Dit is in de huidige situatie nogal
bewerkelijk. De voorzitter vertoont de aanwezigen een schets van de nieuwe borden.
c.
Publicatieborden – We hebben ook drie publicatieborden staan, waarop men affiches kan
plakken, prikken of nieten. De borden hebben onderhoud nodig. De werkgroep zegt toe hier dit
voorjaar werk van te zullen maken. Gedacht wordt aan ander materiaal voor het ‘prik’-gedeelte,
zodat men met punaises kan werken.

9.

Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a.
Bergruimte netjes houden. – De voorzitter merkt op dat de ruimte zelf door enkele vrijwilligers
behoorlijk is opgeruimd. Wel liggen er spullen van verenigingen in andere delen van de schuur.
We moeten er voor waken dat De Berenkuil hier geen hinder van ondervindt.
b.
Tineke Naber zal namens Grolloo Totaal weer een bloemetje o.i.d. bezorgen bij De Berenkuil.
Volgens Tineke was men zeer tevreden met de geste van vorig jaar. Wie goed doet, goed
ontmoet!

10.

Website www.grolloo.org en e-mailadressen
a.
De website www.grolloo.org, maar ook www.grolloo.com wordt goed bezocht. Veel mensen halen
hier toch informatie vandaan.
b.
SGO heeft haar eigen website. Er zal nog een gesprek plaatsvinden tussen SGO en de
webmaster van www.grolloo.org. Gedacht wordt de informatie betreffende SGO, welke in het
informatieboekje staat, ook op de site grolloo.org te blijven plaatsen en dan vanuit hier naar de
eigen site van SGO te gaan. Dit biedt dan ook direct de mogelijkheid om van daaruit naar de site
van de loopgroep te gaan, want deze groep heeft om een link gevraagd.
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c.

11.

12.

13.

Aangezien het Evenveen niet aanwezig is, kan niet worden gesproken over hun bedoelingen. In
het sportblad hebben we kunnen lezen dat men een eigen Hyves-site heeft waar o.a. foto’s
kunnen worden bekeken. Het staat natuurlijk elke vereniging vrij om een eigen site te gaan
onderhouden. Een link vanaf www.grolloo.org is dan altijd mogelijk. De huidige informatie van Het
Evenveen op www.grolloo.org is verouderd. Tot slot meldt de voorzitter dat het niet fraai is dat de
webmaster via het sportblad moet vernemen dat men op een andere wijze zaken wil publiceren
op het internet. Zeker niet na alle jaren van constant bijhouden van de site. De voorzitter hoopt
dat dit lid alsnog contact opneemt.

Jaarlijkse bijdrage
a.
€ 8,00 – Besloten wordt dit tarief te handhaven. Het is misschien niet geheel kostendekkend,
maar er wordt voor gekozen de bijdrage zo laag mogelijk te houden.
b.
Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4,00 per halve kast. Huur wordt geïnd door de
VDGO. Penningmeester Bart Ek zal binnenkort de rekeningen versturen naar de
contactpersonen. De vraag aan de contactpersonen om deze rekening door te geven aan hun
penningmeester.
Leden/donateurs werving en inning.
a.
Situatie 2010 – Op dit moment wordt door veel verenigingen een beroep gedaan op de heer Jan
Nijmeijer. Wij hopen dat Jan dit nog lang vol zal houden. Binnenkort staan Vriendenkring en
VDGO op de rol.
Grolloo is Zo! 2010 Het is zo weer zo ver.
a.
Programma – De voorzitter vertelt de aanwezigen hoe het programma er uit ziet. Van veel
evenementen wordt een tipje van de sluier opgetild. Het wordt een heel druk jaar. In maart denkt
het dagelijks bestuur een programmaboekje huis aan huis te verspreiden. Naast het programma
kan men in dit boekje ook de opzet van de verschillende evenementen lezen.
b.
Rens meldt dat het goed zou zijn ook weer een flyer te maken met hierop aan de ene kant de
activiteiten en aan de andere kant een plattegrond van Grolloo met daarop de locaties waar die
activiteiten plaats zullen vinden.
c.
Hanny vraagt of voor verschillende activiteiten ook de inzet van EHBO-ers nodig is. Dit zou
inderdaad wel eens het geval kunnen zijn. Bertus zal dit bespreken en desgewenst de nodige
formulieren inleveren. Dit moet dan voor maart gebeuren.

14.

Rondvraag
a.
Diny vraagt of we op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de maatschappelijke stages,
welke het volgend schooljaar verplicht zijn op alle middelbare scholen. Zij heeft een inleiding
meegemaakt waar is ingegaan op deze mogelijkheden. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zal als
makelaar optreden om op deze wijze het aanbod goed af te stemmen op de vraag. Bij de VvV
had Marinus ook al de mogelijke inzet van scholieren genoemd. De vergadering stelt vast dat het
goed zou zijn dat Grolloo Totaal een avond voor alle verenigingen gaat organiseren en hiervoor
het Steunpunt uit te nodigen om iets te vertellen over de opzet en de mogelijkheden. Genoemd
wordt de naam van mevrouw Antoinette Blom als contactpersoon of makelaar. Wij komen dus
nog terug op dit punt. We hopen voor de zomervakantie de verenigingen bij elkaar te roepen.

15.

Sluiting
a.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng. Het
was weer een leuke avond. Toch goed om jaarlijks het werk van de werkgroep onder de loep te
nemen en hierover van gedachten te wisselen. De consumpties tijdens de vergadering zijn voor
rekening van de VDGO, daarna is het voor ieders eigen rekening.

Opgemaakt 23 februari 2010,
Bertus Reinders

Bijlage:
 Lijst met aanwezige vertegenwoordigers
 Voorstel algemene poster activiteiten (graag controle, eventuele reactie naar gt@grolloo.org)
 Bijgewerkte secretariatenlijst (graag controle, eventuele reactie naar gt@grolloo.org)
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Bijlage, lijst met aanwezige vertegenwoordigers
vereniging

aanwezig:

Boermarke

Jan Reinders

Muziekvereniging Crescendo

Jan Reinders

ijsvereniging Het Evenveen

afwezig z.k.

Stichting Het Markehuis

Tineke Naber + Jan Reinders

Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo

Gert van der Zande

Oudervereniging OBS De Drift

Yvonne van der Zee

Spelgroep De Pol

Henk Zeelenberg

Sportvereniging S.G.O.

Aly Weringa

Supportersvereniging S.G.O.

Emke de Weerd

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen

Marinus Moek

Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken

Bart Ek + Bertus Reinders

Vereniging voor Volksvermaken

Bertus Reinders + Marinus Moek

Zangvereniging De Vriendenkring

Gert van der Zande

Motorclub Home Base Grolloo

Diny Scholten

Peuterspeelzaal "Prugelstee"

afwezig z.k.

Jeugdsoos Grolloo

Thijmen Reinders + Jos Koop

Welzijn Ouderen Grolloo e.o.

Hanny Nijmeijer

Grolloo Totaal

Henk Zeelenberg + Rens van Velden + Bertus Reinders
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