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

Jaarlijkse bijeenkomst op maandagavond 28 februari 2011.
Werkgroep Grolloo Totaal (Rens van Velden, Henk Zeelenberg en Bertus Reinders)

Verslag
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opening
a. Voorzitter Bertus Reinders opent de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en vermeldt de
afgemelde personen/verenigingen. (zie tabel)
Ingekomen post / mededelingen
a. de koffie en een consumptie is voor rekening van de VDGO.
b. verder t.a.v. deze vergadering geen ingekomen post
Verslag van vorige vergadering 22 februari 2010
a. Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
i. Naar aanleiding van dit verslag merkt de voorzitter op dat er nog openstaande actiepunten
zijn, welke later aan de orde komen.
Informatieboekje Grolloo en omstreken
a. De aanwezige leden melden dat hun gegevens correct zijn.
b. Te downloaden: http://www.grolloo.com/consist/downloads/informatieboekje.pdf
Middelen / goederen
a. Evaluatie
i. Opbrengsten verhuur middelen VDGO. De lampen en de microfoon zijn enkele malen
verhuurd. De financiën worden beheerd door de penningmeester van de VDGO.
Verenigingen die hier graag inzicht in willen hebben, worden doorverwezen naar de ALV van
de VDGO.
ii. Dranghekken zouden nog aangepast moeten worden. (te zwaar). Besloten wordt hiervan af
te zien. Het is wat lastiger plaatsen, maar dat nemen we voor lief.
iii. De geluidsinstallatie is beschikbaar. Indien geen verder onderhoud nodig is, kunnen
verenigingen gratis gebruik maken van de installatie. Tijdig te bevragen bij de voorzitter van
de werkgroep. Het is zaak dat men de bijbehorende gebruiksaanwijzing goed leest en
opvolgt. De bijbehorende CD-speler is van slechte
aangesloten leden van
kwaliteit. Deze is zeer gevoelig voor trillingen.
verenigingen de VDGO
zendermicrofoon
€ 10,00
€ 20,00
iv. Verhuurprijzen per dag blijven ongewijzigd.
Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
a. Gebruik kasten op dit moment:
Crescendo
ijsvereniging Het Evenveen
Boermarke
Sportvereniging S.G.O.
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Vereniging voor Volksvermaken
Zangvereniging De Vriendenkring
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
in gebruik
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7.

Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org
i. Vorige vergadering vastgesteld dat er behoefte is om vaste verenigingsavonden kenbaar te
maken op de kalender. Eventueel zou een aparte kalender worden geplaatst. Verenigingen
zouden hun informatie doorsturen. Hier is geen gebruik van gemaakt. Onlangs heeft de
webmaster de vraag gekregen van Welzijn Ouderen of hun soosavonden konden worden
vermeld. (Op www.grolloo.com vindt u onder "activiteiten" een aparte kalender voor
repetitie-/trainings-/verenigingsactiviteiten. De webmaster heeft als voorbeeld voor enkele
verenigingen de informatie ingevoerd. Graag een mailtje naar kalender@grolloo.org voor
aanvullingen of wijzigingen.)
ii. Het is zaak dat men bij het doorgeven alle relevante informatie doorgeeft. Dus: datum - tijd activiteit - organisator - en waar informatie te krijgen of te vinden is.
b. Publicatie via sportblad ongeveer vier keer per jaar is voldoende.
c. Activiteitenaffiche per jaar
i. De verenigingen werden uitgenodigd de activiteiten die zij beslist op de affiches wouden
hebben, door te geven. De webmaster heeft niets ontvangen. De voorzitter zal een concept
rondsturen.
8. Welkomst- en publicatieborden
a. Evaluatie
i. Er zijn na de vorige vergadering nieuwe welkomstborden geplaatst. Deze voldoen uitstekend,
maar trekken een beetje krom. De constructie moet tegen torsie versterkt worden.
b. Publicatieborden moeten hersteld worden.
i. De borden kunnen een opknapbeurt gebruiken.
c. Bankjes
i. Henk kan aan drie bankjes komen. Deze willen we o.a. weer aan de Schoonloërstraat
plaatsen. Ten aanzien van eventuele prullenbakken merkt de voorzitter op dat wanneer we
deze plaatsen we zelf voor lediging moeten zorgen. Gevraagd wordt of we in voorkomende
gevallen gratis mogen storten. Deze vraag zou door de VDGO meegenomen kunnen worden
tijdens een kern- en buurtgericht werk overleg.
d. Totaal aan te vragen bedrag bij Kern- en buurtgericht werk en VSB-fonds is € 2000,00. Henk zal een
aanvraag formuleren en doorgegeven aan de VDGO. De VDGO zal dit gaan aanvragen bij kern- en
buurtgericht werk en VSB.
9. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a. Bergruimte netjes houden.
b. Overige ruimte in de schuur is niet onder verantwoording van GT, maar kan de verenigingen wel
problemen opleveren, wanneer er geen goede afspraken liggen. Indien overige schuurruimte of
ruimte buiten de schuur wordt gebruikt, gaat de werkgroep ervan uit dat dit in overleg gebeurt met
De Berenkuil.
c. Goederen zijn van een vereniging – uitlenen kan alleen via deze vereniging.
d. Hester zal bij De Berenkuil weer een bloemetje laten bezorgen namens Grolloo Totaal.
10. Website www.grolloo.org en e-mailadressen
a. Er kan meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van een site. Verslagen, foto’s, agenda’s
vergaderingen, etc. Des te meer nieuws, des te beter wordt de site bekeken. Sommige verenigingen
maken geen gebruik van hun site, terwijl dit - gezien enkele opmerkingen - wel goed zou kunnen.
i. Crescendo geeft aan hun site graag te willen verversen. Zij zullen een afspraak proberen te
maken met de webmaster.
b. Ontwikkelingen - www.grolloo.org en www.grolloo.com samengevoegd, hierdoor minder kosten voor
Grolloo Totaal en dus de VDGO.
c. Overleg met SGO over hoe hun site in te vullen is gepland. Binnenkort hopen we de informatie onder
de link sportvereniging SGO aan te passen.
11. Jaarlijkse bijdrage
a. € 8,00 - voorstel om dit te verhogen naar € 10,00. Dit is het vastgestelde maximale bedrag.
i. De werkgroep gaat in overleg met het bestuur van de VDGO om te praten over hoe we
omgaan met financiële zaken. Wat kan de werkgroep wel en niet doen? Henk en Rens maken
een afspraak.
ii. De VDGO zit financieel in een minder sterke positie. We willen als GT alle kosten dekken.
Omdat we nu niet beschikken over een financieel overzicht, noemt de voorzitter dat de
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12.

13.

14.

15.

inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage, de huur van de archiefkasten en verhuur van de
middelen. De kosten van de website zijn bekend en we hebben natuurlijk vergaderkosten.
b. Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4,00 per halve kast. Huur wordt geïnd door de VDGO,
evenals de jaarlijkse bijdrage. Een overzicht van leden en gebruik archief is verstuurd aan de
penningmeester van de VDGO.
Grollooolympisch
a. Tijdens de extra ledenvergadering van 29 november 2010 hebben we toegezegd een verslag van deze
bijeenkomst rond te doen. Gezien echter de vele publiciteit die door het Groller Olympisch Comité en
de vele media aan dit fenomeen gegeven is, hebben we gemeend dat dit korte verslag geen aanvulling
meer zou zijn. Tijdens deze avond heeft Henk Zeelenberg iets vertelt over de veranderingen bij het
Rabobank projectenfonds.
Rabobank Projectenfonds
a. De voorzitter geeft een link door waar alle informatie is te vinden omtrent de nieuwe opzet van het
projectenfonds. De huidige opzet wordt kort toegelicht.
b. Henk Zeelenberg wil - als voormalig voorzitter van dit fonds - wel helpen bij het maken van de
aanvraag. Grolloo heeft altijd goed gebruik gemaakt van dit fonds en wij hopen dat dit ook zo zal
blijven. Maak er gebruik van!
Rondvraag
a. Het bord aan de Rolderstraat staat op het land van Anko Warringa. Besloten wordt een attentie aan te
bieden.
b. Hester vraagt of de leden een locatie weten voor de aangeboden bankjes. Genoemd worden de
Schoonloërstraat bij het publicatiebord (daar stond ook een) en bij de brandkuil aan de Schoolstraat.
Er worden meerdere genoemd, maar concreet is dit niet geworden. Ideeën kunt u altijd doorgeven
aan de VDGO of de werkgroep.
c. Bert vraagt of het bekend is dat de Berenkuil op de wandelroute over het grondgebied van de
Berenkuil hekjes heeft geplaatst. Dit was bekend. Tijdens de herfstwandeltochten is hier gebruik van
gemaakt en het heeft geen problemen opgeleverd. Men heeft de uitweg wel kunnen vinden.
d. Crescendo wil tijdens hun uitvoering - 26 maart - graag gebruik maken van de beamer.
e. De jeugdsoos meldt dat ze op 12 maart een open soosavond houden n.a.v. de heropening. Er ligt een
nieuwe vloer in en de jeugd heeft een nieuwe bar gemaakt en geplaatst.
f. Rens vraagt wat de bedoeling is het podium van de Berenkuil. Deze ligt nog in Het Markehuis. Een
gerucht ging dat de Berenkuil deze niet meer zou gebruiken, maar volgens Bert klopt dit niet. Bert zal
navragen. Crescendo heeft het podium tijdens hun uitvoering nog nodig, daarna zal deze terug
moeten.
g. Bart vraagt of declaraties sneller bij hem kunnen worden ingeleverd. Nu komen ze vaak te laat en ze
blijven ook nog eens bij hem wachten op afhandeling, waardoor verenigingen de factuur zo laat
krijgen, dat zij niet meer weten waarvoor de factuur dient. Afgesproken wordt dat iedereen vlot
inlevert, hoe laag het bedrag ook is. Bart zal dan voor een snelle afhandeling zorgdragen.
Sluiting
a. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Zie tabel op volgende pagina.
Bijlage:




Rabofonds -informatie en link
Activiteitenposter - concept Reageert u even voor april indien u opmerkingen heeft? B.v.d. In april kan deze
poster op de borden e.d.
De toegezegde bijlage betreffende een kalender voor verenigingsactiviteiten vindt u dus op www.grolloo.com
onder "activiteiten".
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vereniging
Boermarke
Muziekvereniging Crescendo
ijsvereniging Het Evenveen
Stichting Het Markehuis
Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo
Oudervereniging OBS De Drift
Spelgroep De Pol
Sportvereniging S.G.O.
Supportersvereniging S.G.O.
Toneelvereniging Tot Ons Genoegen
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Vereniging voor Volksvermaken
Zangvereniging De Vriendenkring
Motorclub Home Base Grolloo
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
Jeugdsoos Grolloo
Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
Grolloo Totaal

Aanwezig

Afwezig
Jan Reinders

Leanne Reinders
Bert van Esch
Tineke Naber + Jan Reinders
Gert van der Zande
Anja Gerding + Yvonne van der Zee
Arend Lensen
Alie Weringa
Piet Wieldraaijer
Marinus Moek, Ina Reinders
Hester Dilling, Bert Ek, Alie Jobing
Renate Greveling
Gert van der Zande
Jan Hidding + Richard Heling
Karola Mars
Thijmen Reinders
Hanny Nijmeijer
Henk Zeelenberg, Rens van
Velden, Bertus Reinders

Enkele personen melden zich zeer kort voor de vergadering af.
Het Markehuis had zich aangemeld, maar kwam helaas niet.
Overige afmeldingen:
Spelgroep De Pol is op dit moment een slapende vereniging.
Door het verplaatsen van de vergadering naar de 28ste konden SGO en de Oudervereniging OBS De Drift niet komen
vanwege een eigen vergadering.
Motorclub Home Base Grolloo.

Met vriendelijk groet,
Bertus Reinders
Voorzitter werkgroep Grolloo Totaal
gt@grolloo.org
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