Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken

Notulen jaarverslag
Algemene Leden Vergadering
Dinsdag 25 mei 2021 om 20.00 uur - digitaal
Aanwezig: Leanne Reinders (LR), Bertus Reinders (BR), Ina Reinders-Meursing (IR), Jan
Reinders (JR), Harry Krans (HK), Roelie Reinders (RR), Ina Wobbes (IW), Alie Jobing
(AJ), Janette Meems (JM), Janniek Reinders (JR), Walter Regeer (WR), Roelof Dilling
(RD), Alien Poelman (AP).
Bestuur:

Hilbert Stel (HS, voorzitter), Yvette Dijkshoorn (YD, penningmeester), Frida Lubbers
(FL, lid), Ted Zuidgeest (TZ, lid/secretaris a.i.), Dick Oelen (lid). Afwezig: Janny
Hooiveld.

1. Opening en vaststelling agenda
Welkomstwoord door voorzitter Hilbert Stel. Vanwege corona is de jaarvergadering naar 25 mei
2021 verschoven. De voorzitter heet ieder van harte welkom en betreurt het dat we niet fysiek
bijeen kunnen komen. Er kan gelukkig wel digitaal overleg plaats vinden; weliswaar, vanwege de
capaciteit van het netwerk, met een beperkt aantal deelnemers. De namenlijst van de aanwezigen
geldt nu als presentielijst, aangezien er geen handtekening voor aanwezigheid kan worden gezet.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mededelingen
- B. Reinders heeft vooraf schriftelijk een lijst met aandachtspunten gestuurd, die letterlijk
overgenomen mogen worden in het jaarverslag.
3. Verslag ALV 10 maart 2020
Het jaarverslag van de vorige ALV d.d. 8-3-2020, opgesteld door interim secretaris T. Zuidgeest,
was vooraf terug te vinden op de website van VDGO. Dit verslag is zonder verdere op- en
aanmerkingen vastgesteld onder dankzegging aan T. Zuidgeest voor zijn inzet hiervoor.

4. Verslag activiteiten 2020-2021

AED: Vanwege de corona is er geen bijscholingscursus geweest. De laatste bijscholing
was op woensdag 17 maart 2020. Zodra er weer mogelijkheden zijn, wordt door VDGO een
bijscholing georganiseerd.
Coördinator Hans Mijnheer heeft het bestuur gemeld dat de AED’s vanwege diverse haperingen
buiten werking zijn gesteld. Daarop heeft het bestuur in 2021 besloten beide AED’s in het dorp (bij
kapper en Markehuis) te vervangen voor digitale apparaten bij de firma Defibtech uit Roden. De
kasten van deze apparaten kunnen voortaan vanaf afstand worden geopend. Bij alarm zal de
alarmcentrale betreffende hulpverleners alarmeren via SMS + code. Mede door de bonus van
Glasvezel Buitenaf, overname van één van de apparaten door dhr. Mijnheer, alsmede eigen
reservering konden de beide AED’s worden aangeschaft. Dhr. Henk Tiems wordt bedankt voor de
kosteloze installatie van beide apparaten in het dorp. De AED in Papenvoort is ook vernieuwd.
Deze AED is van dhr. T. Zuidgeest. Hij heeft deze in eigen beheer. Deze AED is voor geheel
Papenvoort inzetbaar.
De heren Mijnheer en Zuidgeest zijn namens VDGO de contactpersonen voor het toezicht op de
AED’s; zij zullen ’t komend jaar nog zorgdragen voor een actueel draaiboek, waarin
verantwoordelijkheden, scholing en beheer zijn weggezet.
Secretariaat: Lienstukken 27, 9444 PS Grolloo - secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl
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De voorzitter bedankt de heren Mijnheer en Zuidgeest en mevr. Frida Lubbers voor hun inzet om
de AED’s in goede staat te laten zijn/ te houden.

Woningbouw: De weg naar woningbouw in Grolloo is erg lang. Op de ijsbaan worden de
plannen verder uitgewerkt. De plannen voor de Lienstukken liggen inmiddels bij de Raad van State.
Medio juni wordt een reactie verwacht van de Raad van State.

GrollooBoks: Eens in de 5 jaar wordt onder leiding van VDGO het informatieboekje voor
met name nieuwe inwoners vernieuwd. De laatste dateert van 2016. Hierin staat o.a. de
geschiedenis van Grolloo opgenomen. Alle bedrijven en verenigingen zijn in de gelegenheid
gesteld zich in dit boekje te presenteren. De totstandkoming neemt veel tijd in beslag, maar is in
de afrondende fase. Besloten is dat alle inwoners dit jaar het infoboekje (=GrollooBoks) op A5formaat en in een linnen tas met VDGO-logo aangeboden krijgen.
Dhr. Bertus Reinders meldt dat er ook ontwikkelingen zijn rondom het 4/5 mei comité. Hij vraagt of
dit ook nog meegenomen kan worden in de GrollooBoks. Voorzitter verzoekt de gegevens
hieromtrent z.s.m. aan VDGO door te geven.

Nieuwe website VDGO: Grolloo.com is de landingssite voor alle verenigingen binnen
Grolloo. Het onderhoud en beheer wordt door Bertus Reinders geregeld, waarvoor VDGO hem
zeer erkentelijk is. De site wordt redelijk bezocht, zo wordt aangegeven door dhr. Reinders.
Daarnaast heeft VDGO een eigen website, welke door Bertus Reinders wordt gehost. Betrokkenen
binnen VDGO kunnen moeilijk met de software werken, die gebruikt is om de website te bouwen
en te onderhouden. Mede hierdoor is de site van VDGO zelf niet actueel. Het nieuwe bestuur zal
zich het komend jaar verdiepen in de functie van een eigen website voor VDGO en welk systeem
het meest gebruiksvriendelijk is.

Fietspad Grolloo-Amen: Vanuit de provincie en gemeente is er subsidie verstrekt voor het
1e deel Grolloo-kruispunt Vredenheim. Dhr. Bertus Reinders vult aan dat er op dit moment nog druk
wordt onderhandeld over het beschikbaar stellen van de grond voor het tussenliggende stuk tot
aan Amen. Voorzitter spreekt de hoop uit dat in 2022 het fietspad tussen Grolloo en Amen helemaal
gereed is.

Herinrichting dorpskern: De dorpskern van Grolloo heeft het afgelopen jaar een ware
metamorfose ondergaan. De gemeente heeft goed geluisterd naar de problemen die er speelden
rondom de riolering en de wensen vanuit het dorp. De voorzitter wijst verder op verrijking van het
aanzicht, het vergroten van de veiligheid voor inwoners en bezoekers en de prachtige uitstraling
van het geheel.
Dhr. Bertus Reinders meldt dat hij als volksvertegenwoordiger regelmatig wordt benaderd over
open eindjes. Hij wil nog graag de volgende aandachtspunten bij VDGO inbrengen, ter volledige
afronding van het project:
o Vanuit overleg met Theo Kroezen over de nieuwe lantaarnpalen zouden
“stroompunten” komen, waarvan bij de organisatie van activiteiten gebruik zou kunnen
worden gemaakt. Deze zouden nu ontbreken.
VDGO gaat hiervoor in overleg met de gemeente.
o Is het mogelijk dat VDGO in het sportblad de inwoners bevraagt of er nog knelpunten/
vragen zijn over de oplevering? Met name voor wat betreft de uiteindelijke afwerking?
De voorzitter zegt toe dit in eerstvolgende bestuursvergadering aan te kaarten.
o Het veldje achter hun woning is als opslag gebruikt. De toch al natte bodem is daarbij
vastgereden/ platgewalst, waardoor er deels niet gemaaid kan worden. Ook dit wordt
meegenomen naar eerstvolgend VDGO-overleg.

Digitale ontsluiting: Dhr. Ted Zuidgeest (tevens bestuurslid Noabers VerglAazen) geeft aan
dat er nog steeds veel problemen zijn bij Caiway en Delta aangaande de invoering
glasvezelnetwerk. De modems werken slecht.
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Dhr. Bertus Reinders vult aan serviceafdelingen moeilijk bereikbaar en klantonvriendelijk zijn. Hij
weet wat hij nodig heeft van de provider om de problemen op te lossen, maar dat geldt niet voor
meeste inwoners! Inwoners worden slecht op de hoogte gehouden omtrent aanvullende
maatregelen. In Schoonloo heeft dhr. Scheepers inmiddels een enquête uitgezet om het één en
ander beter in beeld te krijgen.
Dhr. Zuidgeest beaamt de opmerkingen van dhr. Reinders en zegt toe in het sportblad aandacht
aan deze problematiek te besteden. Ook zal hij de providers benaderen met het verzoek om
problemen beter op te lossen en klantvriendelijker te werken. Dhr. Bertus Reinders toont zich
bereid om hieraan ondersteuning te verlenen.

Grolloo Zorgt: In Grolloo wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een aantal (10-12)
huurwoningen bij het Markehuis onder het motto: “Prettig wonen in de eigen omgeving”. Voorzitter
Hilbert Stel benadrukt dat het om zorgwoningen voor ouderen uit de eigen omgeving gaat. De
(bouw van de) appartementen is ondergebracht in een aparte stichting. Het stichtingsbestuur
bestaat uit Grietje Bruins, Jan Postema en Roelof Dilling. Daarnaast is een klankbordgroep
ingesteld, die met name het verloop en uitgangspunten bewaakt.
Naast zorg en wonen, is er vanuit Grolloo Zorgt ook aandacht voor Zorg en Welzijn. De
dorpscoördinator Siny Vink heeft zich in 2020 ingezet voor de inwoners van Grolloo, Papenvoort
en Vredenheim. Eind 2020 is een subsidie ontvangen van ZonMW om in te zetten op
samenwerking met en tussen de professionele partijen, die allemaal hun eigen rol spelen in de
keten van zorg. VDGO is penvoerder van deze subsidie. Inwoners zullen via nieuwsbrieven op de
hoogte worden gehouden.

Grolloo Bespaart: Project opgezet in samenwerking met de Energie werkplaats Drenthe
(HS). De bedoeling is dat een groep huishoudens, onder begeleiding van een professional, aan de
slag gaat om hun woning te verduurzamen. Waarbij ze de tips en aanpak naar het dorp
communiceren en op deze wijze input leveren voor vervolgacties. Er is een voucher van €5.000
door de gemeente Aa & Hunze beschikbaar gesteld, die kan worden gebruikt voor het inzetten van
een energieadviseur, inventarisatie van de mogelijkheden en de aanschaf en inzet van
hulpmiddelen. Voor 1-1-2022 dient de voucher te worden ingezet. Vanwege de corona konden
geen activiteiten worden ontplooid. In het sportblad zullen verdere acties gedurende 2021 worden
aangekondigd.

WBTR:
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Per 1-7-2021 treedt deze wet in werking, die van invloed is op bestuurders van zowel stichtingen
als ook verenigingen. De bedoeling van deze wet is om de regels over aansprakelijkheid van
bestuurders beter en duidelijker te regelen en om ongewenst activiteiten zoals wanbestuur,
onverantwoord financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen.
VDGO heeft zich hierin inmiddels verdiept en zal haar statuten hierop aanpassen met medewerking
van een nog nader af te stemmen notaris. Ina Reinders adviseert om niet als eerste aan de slag te
gaan, zodat we niet het leergeld voor de nieuw op te stellen statuten betalen. De verwachting is
dat er straks concepten beschikbaar zijn, waardoor het goedkoper zal worden. Daarnaast stelt ze
voor om alle verenigingen samen op te laten trekken in deze, zodat het per vereniging goedkoper
wordt.

Financieel overzicht: Penningmeester Yvette Dijkshoorn verstrekt een toelichting op de
financiële situatie van VDGO. Leden zijn op persoonlijke titel lid van VDGO.
A. Contributie
- 60,9% van huishoudens zijn lid van VDGO (227 van de 373) (2019: 63%; 2018: 66,5%;
2017: 68%; 2016: 71%)
- Aantal leden: 2020: 311 (2019: 314; 2018: 327; 2017: 334; 2016: 343 leden)
We zien een langzame afname van het aantal huishoudens. De inning van de contributie via
incasso verloopt goed. Vanwege Covid zijn verschillende activiteiten niet doorgegaan en dus geen
kosten gemaakt. Voor NL Doet is de bijdrage voor 2020 wel binnengekomen.
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VDGO heeft per 14 september 2020 een subsidie van bijna € 37.000 toegezegd gekregen voor
Grolloo Zorgt. De uitvoering van het project zal grotendeels in 2021 plaatsvinden, waardoor de
kosten ook in dat jaar vallen. De kosten zullen voornamelijk door de deelnemende projectpartners
worden gemaakt en na afloop van het project worden afgerekend. Belangrijk is dat er tussen
VDGO en Grolloo Zorgt goede afspraken zijn en dat die worden nageleefd. De penningmeester
merkt op dat dit in principe goed geregeld is tussen beide partijen.
In 2020 is extra gereserveerd voor de vervanging van de AED’s in 2021.
Kascommissie: Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Jan Reinders en Harrie Krans,
deelt Jan Reinders mee dat de kas door hen beiden is gecontroleerd en in keurige toestand is
aangetroffen. Het voorstel aan de leden is om de penningmeester ook voor dit jaar weer decharge
te verlenen. Dhr. Jan Reinders stapt na 2 jaar uit de kascommissie en zal worden opgevolgd door
mevr. Leanne Reinders. Samen met dhr. Harrie Krans zal zij de nieuwe kascommissie voor 2022
gaan vormen, waarmee de vergadering instemt.
De begroting voor 2022 is voor de meeste posten in lijn met die van het jaar 2021. Er zijn twee
bijzonderheden:
 Er is € 1.500 aan kosten opgenomen voor het dorpsmagazine. Zoals uit de begroting blijkt,
zullen deze kosten worden gefinancierd uit subsidies, bijdragen en opbrengsten uit
advertenties
 In 2021 zijn de nieuwe AED’s aangeschaft. De kosten hiervan worden grotendeels ten laste
van de reserve gebracht en er is een bijdrage ontvangen van € 1.000 voor de verkoop van een
van de oude AED’s. Verder worden de kosten van de AED verhoogd doordat de nieuwe
onderhoudscontracten duurder zijn en de contracten van de oude AED’s overlappen.
Daarnaast zal voor de nieuwe AED’s jaarlijks een bedrag worden gereserveerd (10 jaar, tot
2031).
Het financieel overzicht 2020 wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
Ook de begroting, zoals door de penningmeester is gepresenteerd, wordt unaniem door de
vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
Op grond van de voorgestelde begroting wordt aan de leden voorgesteld de jaarcontributie per lid
op € 5,00 te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

5. Bestuurssamenstelling
Het blijkt in de praktijk moeilijk nieuwe bestuursleden voor VDGO te vinden. In de afgelopen jaren
hebben meerdere bestuursleden hierom hun termijn met één termijn of enkele jaren verlengd.
Mede hierdoor is het evenwicht in aftreden enigszins bekneld en nemen drie leden nu afscheid. Ze
worden toegesproken door voorzitter Hilbert Stel:
Frida Lubbers: Enorm bedankt voor al je tijd en energie die je voor VDGO hebt ingezet. Frida liep
niet voor de zaken weg en pakte veel zaken op. Met name de invoering van de Dorpsvlag, de
GrollooBoks en de cursussen AED en invoering nieuwe AED’s hebben veel van je energie en tijd
gevergd. Je vertegenwoordigde op ware wijze het buitengebied. Jij zorgde ook voor de
verslaglegging op Facebook.
Ted Zuidgeest: Samen met Frida heb jij het AED-gebeuren adequaat opgepakt. Vanuit de
mopperaar-rol over de slechte verbindingen belandde je in het bestuur van VDGO en
vertegenwoordigde op waardige wijze Papenvoort. Je hebt je vol verve ingezet voor Naobers
VerglAazen (digitalisering); het dumpen van afval in De Moere en voor Papenvoort was je een ware
ambassadeur. Zowel Frida als Ted laten wel het nodige achter; ze kunnen met plezier op hun inzet
voor meerdere zaken terugkijken.
Hilbert Stel: Wordt nu toegesproken door Yvette. Hilbert heeft zich jarenlang op allerlei gebieden
hard gemaakt voor Grolloo en er heel veel tijd aan besteed. Te denken valt hierbij o.a. aan
woningbouw (plan Lienstukken, IJsbaan), vernieuwing Hoofdstraat, fietspad naar Amen,
digitalisering, Bluesfestival, NL. Doet, etc. Het gemeentehuis was voor Hilbert niet onbekend.
Hilbert heeft op zijn eigen, unieke en losse stijl als voorzitter veel betekend voor het dorp Grolloo
en VDGO.
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Een heerlijke, welverdiende fles valt hen ten deel. In hun dankwoord wordt het enthousiasme bij
de vele activiteiten in Grolloo geroemd. We moeten het met elkaar doen en als bestuurslid ben je
daar een onderdeel van. Hilbert Stel voegt nog toe dat het ook van belang is om creatief op zoek
te gaan naar geldpotjes.

De ALV gaat akkoord met de benoeming van Alien Poelman en Walter Regeer als nieuwe
bestuursleden VDGO. Beiden worden hiermee door de voorzitter en de leden gefeliciteerd. Op de
eerste vergadering zullen de functies worden ingevuld.
De voorzitter meldt dat de volgende ALV de volgende ALV dinsdag 08 maart 2022, hopelijk zonder
corona, in het Markehuis wordt gehouden.
Rondvraag:
Dhr. Bertus Reinders:
 Bij de activiteiten voor NL Doet is het ook wenselijk dat de vlaggenmast op het veldje tegenover
CR Gerrie (het voormalige schoolplein) wordt opgeschilderd. Dit wordt door het bestuur
meegenomen. Nb. De mast is in juni 2021 door kluswerkgroep van VDGO (de heren
Zeelenberg en Meems) opgeknapt. Waarvoor onze dank.
 Hij vraagt bij het nieuwe bestuur aandacht voor het onderhoud van de monumenten in het dorp.
Het bestuur gaat met hem in 2022 een rondgang maken en dan worden alle monumenten/
bezittingen VDGO in kaart gebracht.
 Ook verzoekt hij VDGO om aandacht voor het 4/5 mei comité te houden. De Rolder Historische
Vereniging/Groep wil een bordje plaatsen bij het 4/5 mei gedenkteken/Vredesboom. VDGO
neemt dit mee en komt er t.z.t. bij Bertus op terug.
 Tenslotte stelt hij voor dat VDGO zijn rol binnen de gemeenschap nog eens goed overweegt:
Is VDGO de vertegenwoordiger/ contactpersoon namens de inwoners naar b.v. de politiek?
Weten de inwoners dit?
Leanne Reinders:

In het bosje van de Boermarke groeit de Japanse duizendknoop nogal fors. Moeilijk te
bestrijden. Kan VDGO hier nog eens naar omzien?
Jan Reinders:

Jan wil de aftredende bestuurders nog eens heel hartelijk dankzeggen voor hun inzet en
enthousiaste deelname aan activiteiten in het belang van Grolloo. De nieuwe bestuurders wenst
hij heel veel succes toe.
Daarmee komt een eind aan de jaarvergadering 2021.
Om 21.50 sluit voorzitter Hilbert Stel de ALV VDGO.
Dick Oelen
Secretaris VDGO
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BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT 2020
2020
OPBRENGSTEN
Contributie
Grolloo Totaal
Huur kastruimte
Donatie Noabers VerglAazen
Rente bank

AED
Paasvuur
Opschoondag
NL doet
Welkomstborden
Grolloo Zorgt
Grolloo Zorgt - JZOJP
Vlag

UITGAVEN
Begroting Realisatie
1.500
1.495
150
150
56
56
1.680
1

400
200
350
325
5.871

350
325
406

8.852

4.973
9.435

BOKD
Bijeenkomsten
Hosting website
Nieuw Logo
Advertenties
Verzekeringen
Kosten betaalpakket
AED
Paasvuur
Opschoondag
NL doet
Welkomsborden
Grolloo Zorgt
Grolloo Zorgt - JZOJP
Vlag

Resultaat boekjaar

BALANS PER

Betaalrekening
Spaarrekening
Kas
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bijdragen *
Voorraad Vlaggen
Totaal:

* Nog te ontvangen bedragen
Grolloo Totaal/huur kastruimte
Welkomstborden
Contributie
NTO Grolloo Zorgt
NTO subiside 'Kern met Pit'
Rente 2020

Begroting
85
300
300
50
150
150
1.000
250
200
75
50
5.871

Realisatie
85
103
264
148
100
132
133
1.212
406

8.481

3.358
5.941

371

3.494

2019
1.145
1.531
1.228
7.797
4.031

2020
1.404
3.263
3.494
42.118
23

15.732

50.303

5.000
2.797

5.000
2.583
50
5.000
29.485

7.797

42.118

585
3.025
17
264
140

-

31-dec
2019
8.645
6.506
101
480
15.732

56
25
36
277
85
1
480

2020
3.776
44.507
146
1.875
50.303

90
25
30
-

Reserve
Reserve AED
Resultaat
Vooruitontv. Subsidies**
Nog te betalen facturen***

**Vooruitontvangen subsidies
Subsidie Buitenfitness
Subsidie Grolloo Zorgt
Kern met Pit
Voucher Energiebesparing
GrollooZorgt ZonMW

1
146

*** Nog te betalen facturen
Markehuis
NTB RUG inzake onderzoek
NTB Bankkosten
Hosting websites
Glasvezel VH/PV
Opgesteld door:

Y. Dijkshoorn

Voor akkoord:

J. Reinders

4.031

H. Krans
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BIJLAGE 2: BEGROTING 2021

OPBRENGSTEN
Contributie
Grolloo Totaal
Huur kastruimte

Rente bank
AED
NL doet
Welkomstborden
Magzine nieuwe Bewoners

UITGAVEN
Begroting
1.500 BOKD
150 Bijeenkomsten
56 Hosting website
Advertenties
Verzekeringen
Kosten betaalpakket
1.000 AED
350 NL doet
325 Welkomstborden
1.500 Magzine nieuwe Bewoners
4.881

Resultaat boekjaar

Begroting
90
300
300
50
150
150
2.450
50
1.500
5.040
-159

Aanschaf AED's
-4.263
(waarvan € 3.263 t.l.v. de reserve AED)
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