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 13 april 2015.
Locatie CR Gerrie
Aanvang 20:00 uur
Werkgroep Grolloo Totaal

Verslag
1. Opening
a. Voorzitter Hilbert Stel opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Bericht van
afmelding binnen gekomen van – zie presentielijst aan het eind van dit verslag.
2. Ingekomen post / mededelingen
a. Koffie/thee en consumptie op rekening van VDGO
b. Aantal offertes binnengekomen tbv aanschaf plaquette bij beeld Boer met melkbus –
zie 9a
c. Desgevraagd deelt het Evenveen mee dat de jaarvergadering gehouden zal worden
ergens eind mei 2015. Dit zal plaatsvinden nadat het gebouwtje gerenoveerd is.
3. Verslag van vorige vergadering 10 februari 2014 - Te bekijken via:
http://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2014.pdf
a. N.a.v. dit verslag: Henk Zeelenberg zal met Arend Lensen overleggen waar de
microfoons zullen worden opgeslagen. Een beknopte beschrijving is aanwezig.
b. Verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
4. Informatieboekje Grolloo en omstreken
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf
b. Het adres van Het Markehuis moet gewijzigd worden. Er staat nu De Pol 4a, maar dit
moet zijn De Pol 4. In de digitale versie zal dit direct worden aangepast. VDGO neemt
de opmerking mee.
5. Secretariatenlijst
a. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf
b. De aanwezige leden stellen vast dat de lijst up-to-date is.
c. Er wordt opgemerkt dat bij calamiteiten bij de Basisschool niet bekend is of er een
sleutel in het dorp aanwezig is en zo ja, bij wie je dan zou moeten zijn.
6. Middelen / goederen
a. Verlichting set – Bertus zal lampen gaan bestellen en de lampenset renoveren. De
kosten worden gedeclareerd bij VDGO. Het is zaak dat de lampen na gebruik eerst
goed afkoelen alvorens men de boel gaat opruimen.
b. Geleende goederen worden soms in slechte of smerige staat retour gebracht. Dit kan
echt niet en hierbij dus een oproep zorg te dragen voor elkaars spullen. Henk
Zeelenberg en Bertus Reinders (beiden sleutelhouders) zullen waar mogelijk hierop
toezien. Het blijft echter een verantwoordelijkheid voor de verenigingen.
c. Voorstel Volksvermaken om tiental driehoeksborden aan te schaffen t.b.v. A0posters bij grotere evenementen. Een enkele vereniging zou hier ook gebruik van
kunnen maken. Te denken valt aan de grotere evenementen. Volksvermaken zal zelf
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verder onderzoek doen en eventueel overgaan tot aanschaf. Voorzitter Bertus geeft
wel aan dat voor gebruik door andere verenigingen een vergoeding zal worden
gevraagd. Dit wijkt in die zin af van de dranghekken, welke – ook eigendom van de
VvV – na overleg vrij gebruikt mogen worden.
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
8. Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten
a. Beheer door Bertus Reinders – opgave – bij voorkeur – naar kalender@grolloo.org
b. Publicatie via sportblad.
c. Gesproken wordt over het op de publicatieborden hangen van een geplastificeerd
exemplaar van de activiteitenagenda. Bertus zal dit met Henk Zeelenberg verder
oppakken.
9. Monumenten algemeen
a. Aanbieding binnen voor aluminium plaquette “Boer met melkbus” ~ € 140. Andere
aanbiedingen variëren van € 250 tot € 400. De VDGO geeft toestemming de
bestelling te gaan doen. Bertus neemt dit op zich en zal de plaquette na binnenkomst
plaatsen.
10. Inning contributiegelden via automatische incasso
a. Stand van zaken wordt besproken. Het project is door vier verenigingen opgepakt
t.w. VDGO; Markehuis; VvV en Crescendo. Er is veel werk verzet. Het is ook goed
verlopen, maar vergt nog wel wat nawerk. Zo moeten niet bereikte adressen
opnieuw benaderd worden.
11. Informatievoorziening Dorpse gebeuren
a. Het informatieboekje Grolloo is Zo! is heel goed ontvangen. De VvV zal voor 2016 het
initiatief nemen te komen tot een programmaboekje met hierin de belangrijkstealgemene of openbare – evenementen. Zij zal de verenigingen t.z.t benaderen.
12. 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. Attentie zal worden verzorgd door de VDGO.
c. Bertus meldt dat er op dit moment veel spullen staan, afkomstig uit Het Markehuis.
Hij noemt de bekerkasten (SGO) en de koelkasten (Jeugdsoos). Hier moet een
oplossing voor worden gezocht. We moeten er voor waken dat de ruimte geen
opslagruimte wordt voor overgebleven spullen die niet meer gebruikt gaan worden.
Wat moet blijven en wordt dus weer opnieuw gebruikt of wat kan weg?
d. Bij het aan de orde zijn van dit punt noemt Eldina nogmaals de in dit verslag onder 6b
opgenomen opmerking.
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e. Richard vraagt om opslagruimte voor materialen van SGO. Bij de fam. Wobbes staan

nog een 15-tal verhuisdozen met gymkleding en –spullen die een plaatsje moeten
krijgen en bij hem thuis staan vele sporttassen met kleding. De ruimte aan de
Vredenheimseweg is niet geschikt voor deze materialen. Mocht iemand een
oplossing weten, dan hoort Richard deze graag. Eldina weet wellicht een plek maar
moet dit navragen; zij komt erop terug.
13. Website www.grolloo.com en e-mailadressen
a. Site geheel vernieuwd en nu ook geschikt voor mobiel, alhoewel de site feitelijk te
groot van omvang is. Op een groot scherm is het altijd nog gemakkelijker.
b. SGO, HBG, De Drift, VvV, Het Markehuis, Grolloo Springlevend en de Jeugdsoos
hebben hun eigen site. Crescendo overweegt dit.
c. Kijkcijfers en relevante informatie. Bertus vermeldt dat het totaal aantal kijkers op de
website ongeveer 2000 per maand is, waarbij de helft nieuwe bezoekers betreft. Qua
dorpswebsite doen we het daarmee niet slecht.
d. Lever informatie aan! Houd de site up-to-date. Nieuwswaarde is belangrijk. De
voorzitter benadrukt nogmaals dit punt. Alleen met nieuwswaarde wordt de site
bezocht.
e. De voorzitter bedankt Bertus voor het vele werk.
14. Jaarlijkse bijdrage
a. Voorzitter stelt voor de bedragen ook voor dit jaar ongewijzigd vast te stellen. Dit
betekent voor de ledenbijdrage € 10,-. Ina merkt op dat een verhoging tot € 15,
indien noodzakelijk, toch geen probleem mag zijn. De VDGO acht een wijziging op dit
moment niet nodig. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het dus bespreekbaar.
b. Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4,- 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.
15. School- en Volksfeest En Grolloo is Zo! samenvoegen?
a. In 2017 staat er weer een groot School- en Volksfeest op het programma. Tijdens dit
– 10 jaarlijkse – feest houden we optochten met versierde wagens, hebben we
versierde straten, en meer.
b. Sinds 2000 organiseerden in eerste instantie VDGO en VvV het Grolloo is Zo!-jaar met
tal van evenementen. Oorsprong ligt in het feit dat zij wilden aantonen dat Grolloo
een vitaal dorp op het platteland is. Veel verenigingen, veel activiteiten, veel
ondernemers, veel artistieke zaken, enz.
c. De vraag is of het Grolloo is Zo!-feest – een onderdeel van het hele programma en dit
jaar op 20 juni – kan worden gekoppeld aan het School- en volksfeest, met dien
verstande dat de optochten nog steeds om de tien jaar zullen zijn.
d. De VvV heeft voorgesteld het SVF 2017 door te laten gaan als gepland, opdat alle
kinderen een SVF meemaken en de volgende kleine SVF te vervroegen van 2022 naar
2020. Het kleine SVF zou dan kunnen samenvallen met het grote Grolloo is Zo!-feest.
In 2025 kan dan een optocht worden georganiseerd. Over de vorm en inhoud kunnen
school en Volksvermaken zich dan buigen.
e. De punten 15a t/m 15d worden besproken. De aanwezigen vinden het een goed
voorstel. Uiteraard is het in eerste instantie aan VvV en OV De Drift e.e.a. verder uit
te werken. Er is een voorstel om op 26 mei 2015 bij elkaar te komen.
16. Grolloo is Zo!
a. Bertus geeft een korte toelichting over de stand van zaken.
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b. Er wordt goed samengewerkt met de school, de sportvereniging, het Markehuis,

welzijn ouderen, jeugdsoos en de te betrekken ondernemers.
c. Daar waar mogelijk zal de VvV hun sponsoren betrekken bij de verschillende
onderdelen. Desbetreffende ondernemers is ook gevraagd mee te denken over
hetgeen zij kunnen betekenen in de zin van leveranties van goederen en diensten.
17. Rondvraag
a. Het Markehuis doet mee aan “Dorpshuis van het jaar”. Ter gelegenheid daarvan
komt het programma Strunen van RTV Drenthe op 29 april opnames maken, aldus
Ina. Het zou leuk zijn als er op dat moment echt activiteiten plaatsvinden. Een oproep
dus om daar waar mogelijk te assisteren.
b. De (her)opening van het vernieuwde Markehuis is door diverse omstandigheden nog
niet definitief gepland. De Jeu de Boules baan is gereed en op dit moment is ook de
tuin helemaal netjes. E.e.a. is allemaal te zien op www.markehuis.nl .
c. De organisatie van de Roldermarkt is bezig iets speciaals op te zetten, mogelijk met
versierde wagens o.i.d. Omliggende dorpen worden hiervoor uitgenodigd. Alie merkt
op dat dit in Grolloo niet bekend is. Waarschijnlijk benadert men het adres dat bij
hun bekend is vanwege de zeskamp. De VDGO zal contact opnemen met de
organisatie.
d. Bertus meldt dat de heer Tissing uit Marwijksoord bij het paasvuur tegen hem heeft
gezegd dat zij geen bericht krijgen over het ophalen van het oud papier.
Klaarblijkelijk bereikt de berichtgeving niet Markwijksoord, Nooitgedacht en een deel
van de Borgerderstraat/Papenvoort. Volgens Alie kreeg men altijd een briefje met
hierop de data. Dit verdient dus aandacht. Bertus zal dit melden bij de school.
18. Sluiting
a. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. We gaan een druk jaar
tegemoet en iedereen wordt succes gewenst met het programma. Hij sluit de
vergadering om 21.30 uur.

Bijlage: Aan- en afwezigheidsregistratie
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Aan- en afwezigheidsregistratie
Vereniging:
Boermarke
Crescendo
Evenveen
Markehuis

Uitnodiging aan:
Jan Reinders
Caroline Enting, Roelie
Reinders
Christina de Vries
Ina Reinders-Meursing

Prot. Gemeente
Oudervereniging

Margriet Dilling
Renate Greveling, Niels
Koster
S.G.O.
Annemay Bock
Sup.ver. S.G.O.
Emke de Weerd
Tot Ons Genoegen Ina Reinders-Meursing
VDGO

Hilbert Stel

VvV

Janette Meems

Vriendenkring
HBG
Jeugdsoos
Welzijn Ouderen

Henk Lesschen
Jan Hidding
Thijmen Reinders
Hanny Nijmeijer

Grolloo Totaal

Henk Zeelenberg

Afwezig:
m.k. Jan
z.k.

Aanwezig:

m.k. Christina
Ina ReindersMeursing
m.k. Roelof Kiers
z.k.
Richard Heling
Eldina Everts-Hoven
Ina ReindersMeursing
Hilbert Stel; Alie
Jobing
Janette Meems;
Ronald Greveling
z.k.
m.k. Hilly Molenberg
z.k.
Hanny Nijmeijer;
Henk Meems
Henk Zeelenberg;
Bertus Reinders

Opmerking n.a.v. bovenstaande registratie:
 Henk Zeelenberg zal terugkoppelen aan Crescendo.
 Henk Zeelenberg en Bertus Reinders zijn ook lid van TOG
 Bertus is ook voorzitter VvV
 Hilbert is ook voorzitter SGO

Met vriendelijk groet,
Werkgroep Grolloo Totaal
Bertus Reinders
0623074661
gt@grolloo.org
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