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 18 februari 2013.
Werkgroep Grolloo Totaal (Rens van Velden, Henk Zeelenberg en Bertus Reinders)

Verslag
(de geel geaccentueerde tekst betreft actiepunten)
(de groen geaccentueerde tekst betreft meldingen)
1. Opening
a. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Heel tevreden dat we met een grote
groep afgevaardigden aanwezig zijn. Dit betekent wel iets, want in onze gemeente komt
samenwerking in deze vorm niet voor.
2. Ingekomen post / mededelingen
a. Afmeldingen
i. Boermarke
ii. Oudervereniging OBS De Drift
iii. Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
b. Ingekomen
i. Lisette Boersma, beheerder van De Dodshoorn heeft een vraag gesteld of de mogelijkheid
bestaat de kerk als trouwlocatie te gebruiken. Dit kan en de Protestantse Kerk zal contact
met haar opnemen.
ii. Boermarke met een bericht over het Monument Melkfabriek - Op hun jaarvergadering is
besloten om een bedrag van € 250 toe te kennen. GT is hier erg blij mee!
c. Mededelingen
i. GT heeft geen antwoord gehad van de Lieners inzake het opruimen van de schuur aan de
Vredenheimseweg
ii. Voorstel extra agendapunt samenstelling werkgroep Grolloo Totaal. Deze invoegen als
punt 13, waarmee de rest een nummer opschuift.
iii. De consumpties zijn voor rekening van de VDGO.
3. Verslag van vorige vergadering 20 februari 2012
a. Deze wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Informatieboekje Grolloo en omstreken
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf
b. Een deel van de verenigingen heeft gereageerd en het te downloaden boekje is bijgewerkt.
c. Nu blijkt dat de VDGO een nieuw boekje heeft laten drukken. Die nieuwe inhoud is echter nog
niet gecommuniceerd met de webmaster van www.grolloo.com. Voorzitter (is webmaster) doet
het verzoek aan de VDGO de digitale nieuwe versie alsnog te sturen.
i. Vraag van Crescendo: Is het mogelijk om de nieuwe bewoners, samen met het
informatieboekje, een lijst met donateursbedragen en wat dit de donateur brengt en dit
per vereniging, te verstrekken? Hierop wordt, na enig overleg, besloten op de homepage
van de website een melding te doen van de mogelijkheid donateur te worden van de
diverse verenigingen. Er wordt dan verwezen naar de website/pagina van de
verenigingen. Op ieders eigen pagina of website kan dan de gewenste informatie worden
gegeven. (zie voorbeeld: Volksvermaken) De voorzitter zegt toe e.e.a. op de site te
vermelden. [zie www.grolloo.com] Als belangrijkste tegenargument wordt het
afschrikkende effect genoemd, dat kan ontstaan bij een opsomming van alle bedragen.
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5. Secretariatenlijst
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf
Voorzitter meldt dat hij de laatste gegevens heeft verwerkt. Eventuele aanpassingen kunnen altijd
worden doorgegeven.
6. Middelen / goederen
a. Evaluatie
i. Opbrengsten verhuur middelen VDGO. De penningmeester van de VDGO zal een
overzicht verschaffen van de inkomsten en uitgaven aangaande GT. Hij deelt mee dat
verhuur van de middelen niet echt aantikt. Hij stelt voor geen vervanging te doen op het
moment dat dit aan de orde is. Voorzitter merkt op dat dit voor een beamer zeker aan de
orde is, maar de bühneverlichting wordt toch veelvuldig gebruikt. Wanneer vervanging
aan de orde is, zal op dat moment worden bepaald wat te doen.
7. Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
a. Gebruik kasten op dit moment:
Crescendo
1
IJsvereniging Het Evenveen
0,5
Boermarke
0,5
Sportvereniging S.G.O.
1
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
1
Vereniging voor Volksvermaken
2
Zangvereniging De Vriendenkring
2
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald 0,5
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
0,5
in gebruik 9,0
b. Veel meer behoefte aan kastruimte zal er – gezien het steeds vaker digitaliseren van stukken –
naar verwachting niet komen.
8. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org
i. Spelregels doornemen.
1. Opgave van:
a. Activiteit; Datum en tijd; Locatie – naam, adres en plaats; organisatie en
informatie
b. De voorzitter zal een opgaveformulier op de website plaatsen. Deze kan
een vereniging downloaden en invullen. Op deze wijze beschikt de
beheerder meteen over de gewenste informatie.
c. Inmiddels kunnen verenigingen het Excel-formulier downloaden via
www.grolloo.com/downloads/kalenderinformatie.xlsx .
2. De webmaster is niet verantwoordelijk voor vermelding. De vereniging zorgt zelf
voor het doorgeven van de juiste informatie aan kalender@grolloo.org. Dit naar
aanleiding van vragen over het missen van bepaalde activiteiten op de kalender.
Hierdoor ontstaan mogelijk problemen. Als voorbeeld wordt de Algemene
Ledenvergadering van de VDGO genoemd. De VDGO merkt op dat dit inderdaad
juist is en dat de genoemde datum van 18 maart nog zal worden gewijzigd.
Voorzitter vraagt de VDGO de gegevens z.s.m. door te geven. Tevens een verzoek
om de agenda en andere zaken als bij voorbeeld de opschoondag te vermelden. De
VDGO kan dit zelf doen, maar voorzitter biedt aan dit te willen doen, mocht dit
nodig zijn. Het is belangrijk dat deze informatie op de site van Grolloo staat.
ii. Wat wordt vermeld op de kalender:
1. Activiteiten van deelnemende verenigingen en instellingen.
2. Activiteiten van niet-deelnemers, maar van algemeen belang.
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3. Activiteiten welke openbaar zijn. (b.v. open huis of tentoonstelling van particulier
of commerciële instelling)
4. Activiteiten die niet openbaar zijn, maar waarvan kan worden gesteld dat
vermelding voorkomt dat andere activiteiten op dit tijdstip worden gepland.
5. Activiteiten in en om Grolloo van commerciële bedrijven. Tegen een vergoeding
van € 5,00 per vermelding.
6. Evenementen in de omgeving, die van invloed kunnen zijn op eventueel in Grolloo
en omstreken te organiseren activiteiten. (b.v. TT-races; jaarmarkten; fiets4daagse
etc.)
7. Tenzij betrokken instelling of vereniging bezwaar maakt tegen publicatie van haar
gegevens zullen gegevens worden overgenomen uit de plaatselijke media.
8. Nationale en/of christelijke feestdagen zullen worden vermeld.
b. Publicatie via sportblad.
i. In de werkomschrijving wordt vermeld dat publicatie maandelijks zal plaatsvinden. In de
praktijk plaatst de voorzitter de kalender ongeveer vier keer per jaar.
ii. Op de vraag wanneer de publicatie in het sportblad komt, wordt verteld dat belangrijke
wijzigingen een reden kunnen zijn. Normaal gesproken verschijnt de publicatie aan het
begin van het jaar, ongeveer in mei, na de grote zomervakantie en ongeveer in
november.
iii. In het vervolg zal ook publicatie plaatsvinden in de Boerhoorn, het blad van Schoonloo.
9. Welkomst- en publicatieborden en meer activiteiten GT
a. Evaluatie
i. Welkomstborden en Ondernemersborden
1. Henk Zeelenberg meldt dat de reclame voor een redelijk aantal bedrijven een
mooie financiële bijdrage oplevert voor GT en eigenlijk dus voor de VDGO.
2. Henk stelt voor, mede gezien de hiervoor genoemde inkomsten, geen kleine
bedragen in rekening te brengen bij verenigingen voor bijv. de plakletters om een
datum te wijzigen. Deze verenigingen betalen sowieso al de bijdrage aan GT. De
vergadering – en niet onbelangrijk, de penningmeester van de VDGO – gaat
hiermee akkoord.
ii. Publicatieborden nieuw
1. Henk meldt dat werkgroep Grolloo Totaal niet tevreden is over de kwaliteit. Dit
heeft alles te maken met een verkeerde lijmsoort. Zodra dit mogelijk is zal het
probleem worden opgelost.
b. Bankjes – er is een bankje geplaatst aan de Schoonloërstraat dat uitkijkt op het paasvuurbosje. De
VDGO is bezig met het vervangen van enkele picknickbanken.
c. Monument Zuivelfabriek
i. De financiën zijn rond. Met dank aan de Rabobank, De Boermarke en de gemeente Aa en
Hunze.
ii. De locatie is bekend en de werkzaamheden starten binnenkort
iii. We denken er aan sponsoren te vermelden op de plaquette
d. Beukenhaag rond borstbeeld Harry Muskee
i. Niet echt een project van GT of de VDGO, maar op verzoek nemen we dit mee. De
gemeente Aa en Hunze zorgt voor de middelen en wij zullen zorgen dat het haagje wordt
aangebracht. De gemeente verwacht dat de VDGO voor onderhoud zal zorgen, maar dit
ligt meer op het pad van de Stichting Erfgoed Muskee of de Vrienden van het C+B
museum.
10. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a. Goederen zijn van een vereniging – uitlenen kan alleen via deze vereniging.
b. Met dank aan De Berenkuil – de VDGO zal namens de verenigingen een taart bezorgen
11. Website www.grolloo.com en e-mailadressen
a. SGO, HBG, De Drift, VvV, Het Markehuis, Grolloo Springlevend en de Jeugdsoos hebben hun eigen
site.
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b. Tijdens de ijsperiode is naar informatie gezocht op grolloo.com en bij Het Evenveen. Waarom
geen informatie op de website? De afgevaardigden van Het Evenveen erkennen dat dit een
gemiste kans is. Men wil hun site ook zelf wel bijhouden, ze hebben in dat geval een inlogcode
nodig. Voorzitter zegt dit toe en is blij met deze reactie. [Inmiddels is dit geregeld.]
c. Kijkcijfers en relevante informatie.
i. Vorig jaar meer dan 20.000 bezoekers op de website gehad. Dit is behoorlijk veel, maar
kan nog veel beter. Het steeds vernieuwen en dus het melden van nieuws, doet mensen
regelmatig terugkeren op onze website.
ii. Een enkele vereniging heeft een gewenste aanpassing doorgegeven en deze zijn reeds
verwerkt.
12. Jaarlijkse bijdrage
a. € 10,00. Deze blijft gehandhaafd.
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.
13. Samenstelling werkgroep
a. De voorzitter (incl. secretaris) zoekt een vervanger. gezien het feit dat de combinatie
webmaster/beheerder kalender/voorzitter lastig is.
b. Het werk komt neer op Henk en Bertus. Dit is te smal. Niet voor de dagelijkse bezigheden, maar
meer beleidsmatige zaken. Hierop komt de vergadering met het voorstel de voorzitter van de
VDGO ook als voorzitter van Grolloo Totaal te laten optreden. De afgevaardigden van de VDGO
nemen dit mee.
14. Rondvraag
a. Datum volgende vergadering – Dit wordt 10 februari 2014. Dit valt buiten de schoolvakanties en
er is dan ook meteen rekening gehouden met de vaste avond van Welzijn Ouderen.
b. Werkomschrijving Grolloo Totaal – Voorzitter meldt dat deze niet meer overeenkomt met de
huidige werkwijze. Formeel zou dit moeten worden voorgelegd aan de ALV van de VDGO.
Voorzitter zal de werkomschrijving aanpassen en het concept aan de VDGO overhandigen. De
VDGO kan dan de gewijzigde definitieve versie vaststellen.
c. De Oudervereniging van De Drift was niet aanwezig. In hun plaats een afvaardiging van het
tijdelijke bestuur van het School- en volksfeest. Deze komt met de volgende opmerking:
i. Grolloo
heeft
een
rijk
verenigingsleven
met
vele
activiteiten.
Bestuursleden/vrijwilligers/sponsoren zijn vaak de zelfde. Dit gaat problemen opleveren.
We willen graag de activiteiten en evenementen in stand houden, maar kunnen we
misschien eens discussiëren over fusies/samenwerking. Er wordt vooruit gekeken naar
het grote school- en volksfeest in 2017. Men wil graag een samenwerking met
verschillende verenigingen en dan beoordelen of in de voorliggende jaren andere feesten
al dan niet doorgang moeten vinden. Men denkt dan aan de feesten van Grolloo is Zo en
aan spontane activiteiten als b.v. Grolloo Olympisch.
1. Over dit onderwerp wordt behoorlijk overleg gevoerd. Dingen als het Olympisch
dorp zijn natuurlijk maar eenmalig. En de voorzitter van Volksvermaken merkt op
dat het Grolloo is Zo!-feest een geweldig succes is, waarvoor 5 jaar lang wordt
gespaard.
2. Duidelijk is wel dat samenwerken een goede zaak kan zijn. Het afstemmen van
evenementen is dat ook. Uiteindelijk hebben we daarvoor ook de
activiteitenkalender in het leven geroepen. Er wordt overeengekomen dat de
VDGO het initiatief zal nemen de voor samenwerking in aanmerking komende
verenigingen uit te nodigen.
3. Een belangrijke opmerking is misschien wel deze: Inwoners worden moe van het in
actie moeten komen met de buurt inzake een activiteit. Het is heel goed mogelijk
dat niet de activiteit (lees het feest of spel o.i.d.) het probleem is, maar juist de
acties die in een buurt moeten plaatsvinden. In dit kader wordt de laatste
straatversiering genoemd als iets dat meer past bij een groot School- en volksfeest.
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Opmerkelijk is wel dat tijdens het laatste Grolloo is Zo!-feest men juist niet
’verplicht‘ werd iets te maken voor het decor of verkleed te verschijnen, maar dat
dit juist wel en ook uitbundig gedaan is. Stof tot nadenken dus.
d. SGO meldt het onderzoek naar het opzetten van een mogelijke fitnessruimte in Het Markehuis.
Verder wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk digitaal laten bezorgen van het sportblad. Het
kopieerapparaat in het Markehuis wordt geleased door SGO. Verenigingen kunnen gebruik
maken van dit apparaat. Een lijst ligt ter plaatse, waarop verbruik kan worden aangegeven.
Afrekening vindt dan later plaats.
e. Het Markehuis geeft aan dat de vloer in de toneelzaal wordt geschuurd en in de olie wordt gezet.
Deze moet er dan weer jaren tegenkunnen . Men denkt na over een facelift van de barzaal. Hier
kan men t.z.t. wel enkele vrijwilligers gebruiken. Op 16 maart doet Het Markehuis mee met NL
Doet. Het plan is om met een groep vrijwilligers het dorpshuis helemaal schoon te maken. U kunt
zich nog aanmelden!
f. Crescendo meldt verder dat men denkt aan een schoolband voor de OBS-jeugd. De gemeente
moet hier nog een potje voor hebben.
15. Sluiting
a. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Er is weer voldoende
ter tafel gebracht, hetgeen aangeeft dat deze jaarlijkse bijeenkomst in een behoefte voorziet. Wij
kunnen weer een jaar vooruit. Veel succes allemaal!
De hieronder vermelde namen zijn van de aanwezige personen.
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 e.O.
Vereniging voor Volksvermaken
Zangvereniging De Vriendenkring
Motorclub Home Base Grolloo
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
Jeugdsoos Grolloo
Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
Grolloo Totaal
School- en volksfeest

vertegenwoordigers
Leen de Graaf
Bert van Esch
Ina Reinders
Gert van der Zande
Henk Zeelenberg
Diny Scholten
Gerrit Hietbrink
Marinus Moek
Bart Ek
Karin Kroezinga
Gert van der Zande
Geert Gommers
Diana Leeuwerik
Roelof Enting JRzn
Henk Zeelenberg
Marja Tjassens

Caroline Enting
Jan Schrotenboer
Roelof Kiers

Jan Uildriks
Ina Reinders
Jan Peter Hofsteenge
Marja Tjassens

Roelof Kiers
Alie Jobing
Bertus Reinders

Bertus Reinders
Katrien Eggens

Annelies Klaassen

Met vriendelijk groet,
Henk Zeelenberg en Bertus Reinders
werkgroep Grolloo Totaal
gt@grolloo.org
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