Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken

Notulen Algemene Leden Vergadering
dinsdag 10 maart 2020 om 20.00 uur in het Markehuis
Aanwezig: Dick Oelen (DO), Leane Reinders (LR), Ina Reinders-Meursing (IR), Jan Reinders
(JR), Harry Krans (HK), Gerwin Dekker (GD), Bertus Reinders (BR), Alko Tolner (AT),
Frank Andriessen (FA), Hendrikus Schrotenboer (HSc), Zwaantje Schrotenboer (ZS),
Roelie Reinders (RR), Ina Wobbes (IW), Tjitske Hiemstra (TH), Alie Jobing (AJ),
Janette Meems (JM), Kristian Maters (KM)
Bestuur:

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

1. Opening en vaststelling agenda
Welkomstwoord door HS om 20.03 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken / mededelingen
Mededelingen
- De aanwezigheid wordt vastgelegd in de aanheft van het verslag, dat op de website van VDGO
wordt gepubliceerd.
- De koffie en 1 drankje zijn voor kosten van VDGO
3. Verslag ALV 12 maart 2019
Naar aanleiding van het verslag: BR: blz 2 Grolloo Springlevend: De familie Reinders heeft als
familie op 15 maart een avond met Andries, en koffie en thee aangeboden, waar geen entree wordt
geheven.
Verder wordt het verslag onder dankzegging aan TZ ongewijzigd vastgesteld.
4. Inhoudelijk jaarverslag
Paasvuur 2019: (HS) Dit is niet doorgegaan in verband met de droogte. HK wordt nogmaals
bedankt voor alle inzet en via hem ook de vrijwilligers en Crescendo; AT wordt bedankt voor het
beschikbaar stellen van de locatie.
Paasvuur 2020: (HS) Het paasvuur is op 13 april. AT stelt de locatie wederom beschikbaar; IR
regelt Crescendo. HK organiseert de opbouw van het paasvuur. De inbrengdagen voor uitsluitend
snoeihout is op 3 en 4 april en 10 en 11 april, te storten op aanwijzing van HK en zijn vrijwilligers.
AED: (FL en TZ) In november 2019 is een herhalingscursus geweest in Grolloo voor 22 cursisten.
In feb/maart 2020 zijn 9 nieuwe mensen in Papenvoort opgeleid voor het gebruik van de AED. Op
17 maart 2020 vindt er nog een cursus plaats bij de kapsalon in Grolloo.
Woningbouw: (HS) De weg naar woningbouw in Grolloo is erg lang. Het bestemmingsplan voor de
locatie Vredenheimseweg (voormalige ijsbaan) is goedgekeurd en er zijn 2 kavels verkocht (fam.
JR op nr 2 en fam. Poelman op nr 6). De tussenliggende kavel is nog te koop. De wijziging van
het bestemmingsplan van de Locatie Lienstukken komt 23 april in de Raad. HS toont foto’s van de
beide locaties en de verplaatsing van de ijsbaan.

Secretariaat: Lienstukken 27, 9444 PS Grolloo - secretaris@dorpsbelangengrolloo.nl
KvK nummer 40048381 – Bankrekeningnummer NL21 RABO 0356 0379 83

Website (www.grolloo.com): (HS) De website bevat veel informatie over activiteiten en
verenigingen in Grolloo en omgeving. Er staan 44.000 foto’s vanaf 2002 in het nieuwe foto album.
Daarnaast bevat de website links naar o.a. de gemeente, de verenigingen, nutsbedrijven en KvK.
BR van harte bedankt voor je onderhoud en beheer!!
Fietspad Amen-Grolloo: (HS) HSc roept hier al 49 jaar om….. De aanleg van het tracé GrollooVredenheim lijkt voor de zomer te kunnen starten. De verwerving van de grond is afgerond, de
omgevingsvergunning gereed en het bestek wordt gemaakt. (AJ) De aanleg start wel voor de
zomer, maar na school- en volksfeest.
Herinrichting Dorpskern: (HS) Na uitgebreide voorlichting- en inspraakavonden in het dorp, is vlak
na de jaarwisseling een start gemaakt met vervanging van de riolering en herinrichting van de
Hoofdstraat en het Oostereind. Zo mogelijk wordt de aanleg van glasvezel in het project
meegenomen. Theo Kroeze blijft namens de gemeente aanspreekpunt. Af en toe zal er een update
komen via het SGO blad. AJ stemt de parade (school- en volksfeest) af met Theo Kroeze.
Gestreefd wordt naar zo min mogelijk overlast, met in achtneming van o.a. de evenementen rond
5 mei, het bluesfestival en de bereikbaarheid van de Berenkuil. Ook hierover vindt nog overleg
plaats met Theo Kroeze.
Digitale ontsluiting: (TZ) het aanleggen van het glasvezelnetwerk is ook in onze omgeving
begonnen. Binnen in huis zal bij de meesten een aanpassing moeten plaatsvinden van de
bekabeling (van coax naar UTP, liefst cat6). Veel kan men zelf doen en anders aan laten leggen
door de lokale verkopers van abonnementen tegen een redelijke prijs(geen verplichte
winkelnering).
Zie
ook
website:
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoostdrenthe/lokale-hulp/#/lokale-verkopers ). De bedoeling is dat in juli de eerste adressen in ons
gebied geactiveerd zullen worden.
Grolloo ZorgT: (HS) Op 23 maart vanaf 20.00 uur vindt een informatieavond plaats. In elk geval is
duidelijk dat de dorpscoördinator haar nut en zin heeft bewezen, zodat de continuïteit voor volgend
jaar is gewaarborgd. Vanuit de “werkgroep Wonen” is een Stichting opgericht, die de boerderij
(voorheen bekend de Pol 6) beheert. De boerderij is gesloopt en er wordt hard gewerkt aan
planvorming. RR vraagt zich af waar de “T” voor staat in Grolloo ZorgT: Dat maakt de naam
dynamischer, actiever, een club die in beweging is.
Grolloo bespaart, 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 inzet van hulpmiddelen.
Projectplanning:
Maart
April
Mei-November
Juni
November
December

Gesprek energieadviseur
Organisatie inwonerbijeenkomst
Organiseren bespaarteam avonden
Energieverbruik dorp en opwekpotentie
Slotbijeenkomst voor dorp
Maken van plan van aanpak voor vervolg
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Grolloo Vlag: (HS) Er komt een eigen dorpsvlag, waarvoor een ontwerpwedstrijd is uitgeschreven.
Er zijn 25 ontwerpen ingestuurd, waaruit 2 favorieten zijn gekozen:

De dorpsbewoners worden uitgenodigd om te stemmen via flyers, FB, het digitale sportblad en de
website www.sgogrolloo.nl. De meerderheid van de stemmen bepaald welke vlag het wordt. De
keuze wordt bekend gemaakt via het sportblad en FB. Daarna kan de vlag besteld worden.
5. Financieel jaarverslag (YD)
Resultatenrekening:
OPBRENGSTEN

2018
2019
2019
Realisatie Begroting Realisatie
Contributie
1.472
1.500
1.434
Contributie voorgaand jaar
19
Niet geïnde contributie
-99
-72
Grolloo Totaal
150
150
150
Huur kastruimte
56
56
56
Dontatie Glasvezel buitenaf
970
Rente bank
1
1
AED
Paasvuur
410
400
200
Opschoondag
200
158
NL doet
400
Welkomstborden
300
350
325
Grolloo Zorgt
594
594
5.778
Spelen = Leren
93
Picknickbanken
210
Kern met Pit
85
3.606
3.250
9.085

UITGAVEN
A BOKD
B Bijeenkomsten
B Hosting website
Advertenties
Verzekeringen
C Kosten betaalpakket
Bladbakken
AED
D Paasvuur
Opschoondag
E NL doet
Welkomstborden
F Grolloo Zorgt
Spelen = Leren
Picknickbanken
G Kern met Pit

Resultaat boekjaar

2018
2019
2019
Realisatie Begroting Realisatie
84
85
85
446
300
238
272
300
264
50
50
50
180
180
136
133
150
126
44
783
1.000
1.855
269
250
200
158
35
50
50
594
594
3.777
93
210
85
3.193
3.159
6.825
413

91

H

I
D
E
F

G

2.260

Toelichting opbrengsten:
A. Contributie
- 63,3% van huishoudens zijn lid van VDGO (236 van de 373) (2018: 66,5%; 2017: 68%;
2016: 71%)
- Aantal leden: 314 (2018: 327; 2017: 334; 2016: 343 leden)
▪ 2 nieuwe leden in 2019 (2018: 5; 2017: 6)
▪ 15 leden afgevoerd van de ledenlijst (2018: 12; 2017: 15)
(3 afmeldingen i.v.m. verhuizingen; 2 leden zijn overleden; 10 leden omdat ze meerdere
jaren niet hebben betaald)
B. Contributie vorig jaar – Niet geïnde contributie
In 2018 EUR 99 opgenomen als niet geïnde contributie, hiervan is in 2019 niets ontvangen. In
2019 EUR 72 opgenomen als niet geïnde contributie. Er worden nog herinneringen verstuurd,
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C. Donatie glasvezel buitenaf
Vergoeding per aanmelding voor glasvezel
Toelichting opbrengsten / kosten:
D. Paasvuur
Vergoeding voor gemaakte kosten van de gemeente, omdat het paasvuur op het laatste moment
niet is doorgegaan
E. NL Doet
In 2019 was de subsidiepot voor NL Doet leeg en hebben we hier niet aan deelgenomen. Voor
2020 is de subsidie toegekend. Het subsidiebedrag is verlaagd naar EUR 350
F. Grolloo ZorgT
Per 1 januari 2019 was nog EUR 794 aan subsidie van de gemeente gereserveerd voor de
opstartkosten van dit project. In 2019 is een subsidie van de provincie gekregen om een onderzoek
uit te laten voeren. De RuG heeft dit eind 2019 uitgevoerd. De overige gemaakte kosten in het
project zijn door andere partijen betaald. Eind 2019 is nog EUR 2.797 gereserveerd voor het
project.
Toelichting Kosten:
G. Kern met pit
Grolloo Totaal neemt deel in het project ‘Kern met pit’. De gemaakte kosten worden tot maximaal
EUR 1.000 vergoed door de gemeente
H. Verzekering
De verzekeringspremie is gedaald als gevolg van het lagere aantal leden
I. AED
De kosten voor de AED zijn EUR 855 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat ter
vervanging van een kapotte AED een nieuwe AED is aangeschaft (EUR 970). De vergadering
wordt voorgesteld om de kosten van de aanschaf van de AED ten laste van de reservering voor de
AED te brengen.
Resultaat verdeling:
Resultaat volgens winst- en verliesrekening

2.260

Af: Resultaat Grolloo ZorgT
Bij: Vrijval reserve AED voor bedrag aanschaf AED

2.001
969

Regulier resultaat VDGO

1.228

Aan de vergadering wordt voorgesteld om:
De kosten van de aanschaf van de AED ten laste van de reserve AED te brengen en van het
reguliere resultaat van VDGO EUR 970 te reserveren voor de vervanging van de AED in de
toekomst. De ALV gaat akkoord
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Balans per 31 december:
Betaalrekening
Spaarrekening
Kas
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bijdragen *
Totaal:

* Nog te ontvangen bedragen
Grolloo Totaal/huur kastruimte
Welkomstborden
Contributie
Opnieuw geincasseerd
NTO Grolloo Zorgt
NTO subiside 'Kern met Pit'
Rente 2018

2018
2.946
6.505
101
92

2019
8.645
6.506
101
480

9.645

15.732

10
14
50
18

56
25
36

1
92

277
85
1
480

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

**Vooruitontvangen subsidies
Subsidie Buitenfitness
Subsidie Grolloo Zorgt

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

2018
732
2.500
413
5.794
206

2019
1.145
1.531
1.228
7.797
4.031

9.645

15.732

5.000
794
5.794

5.000
2.797
7.797

182

585
3.025
17
264
140
4.031

24

206

RR vraagt wie de welkomstborden regelt. Dit verzorgt HZ.
6. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit JR (1e keer) en KM (2e keer) KM doet verslag. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen. Het is keurig netjes voor elkaar!
(HS) KM bedankt voor zijn 2 jaar lidmaatschap van de kascie. JR blijft nog een jaar; HK biedt zich
aan om in de kascie plaats te nemen. De ALV stemt in. De penningmeester wordt decharge
verleend.
7. Vaststelling Begroting en Contributie (YD)
OPBRENGSTEN
Contributie
Grolloo Totaal
Huur kastruimte

Rente bank
AED
Paasvuur
Opschoondag
NL doet
Welkomstborden
Kern met Pit
Grolloo Zorgt

UITGAVEN
Begroting
1.500 BOKD
150 Bijeenkomsten
56 Hosting website
Advertenties
Verzekeringen
Kosten betaalpakket
AED
400 Paasvuur
200 Opschoondag
350 NL doet
325 Welkomstborden
50
5.871 Grolloo Zorgt

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

8.902

8.481

Resultaat boekjaar

421

Aan de vergadering wordt voorgesteld om
- De begroting vast te stellen. De ALV stemt unaniem in
- De contributie voor 2020 op € 4,50 per lid vast te stellen. JR stelt voor de contributie naar €5,per lid te verhogen; de ALV gaat akkoord met dit laatste voorstel.

5

HS bedankt YD voor het door haar gevoerde financiële administratie en de heldere uitleg en
voorstellen aan de ALV.
8. Bestuurssamenstelling (HS)
Het is moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. In de afgelopen jaar zijn 2 nieuwe leden
toegetreden en in deze vergadering wordt DO voorgedragen als nieuw lid. HS is al een paar jaar
langer bestuurslid, dan de statutaire termijn en TZ is nu aftredend. Het bestuur stelt voor om naast
de benoeming van DO, de bestuurstermijn van HS en TZ nog een jaar te verlengen, om een
geleidelijke overgang te waarborgen. Volgens BR is dit statutair niet mogelijk, maar kan er mee
leven als de Algemene Leden Vergadering expliciet aangeeft hier mee in te stemmen. De ALV gaat
akkoord met de benoeming van DO als nieuw bestuurslid en de verlenging van de termijn van HS
en TZ.
(HS) De volgende ALV wordt dinsdag 09 maart 2021 gehouden.
9. Rondvraag
SVF
- AJ vraagt hoe VDGO het SVF ervaart
- RR heeft een voorstel voor introductie van de nieuwe vlag: Tijdens het SVF kan een parachutist
vanuit een vliegtuig springen met de nieuw vlag van VDGO, samen met de vlag van SGO en
de vlag van Heling (sponsor). De ALV is positief; het bestuur wil zich hier nog op beraden.
Dorpswinkel
- BR geeft aan dat de Dorpswinkel het moeilijk heeft en dat dit is aangekaart bij de gemeente.
Er is geadviseerd dat de gemeente contact opneemt met VDGO. Dit is gebeurd: HS gaat met
gemeente en belanghebbenden rond de tafel om de mogelijkheden te inventariseren.
Groller Boks
- RR vraagt naar status van de Groller Boks. HS geeft aan dat er nog 3 verenigingen zijn die een
verhaal aan moeten leveren. De boks staat voor 2 april op de agenda van VDGO bestuur.
- GB vraagt zich af of het mogelijk is Groller Boks onder Grolloo Totaal (GT) te organiseren. HS:
GT is geen vereniging maar een werknaam. GT valt onder VDGO.
- AJ Misschien is het beter om apart mensen te zoeken voor de Groller Boks, zodat het
daadwerkelijk van de grond kan komen. Als er niks gebeurt dan kost het waarschijnlijk alle
verenigingen leden. HS er zijn waarschijnlijk mensen nodig die bij de ondernemers langs gaan;
daar volgt dan nog een oproep voor.
- BR vraagt of er ook gekeken is naar andere dorpen (Annen is een goed voorbeeld); HS: ja
Schoonloo.
- BR: als er een goede omschrijving voor het plan GB komt is het wellicht mogelijk een aanvraag
ter ondersteuning in te dienen ten laste van het leefbaarheidsfonds van de gemeente. (RR:
misschien ook indienen bij bijvoorbeeld Beatrixfonds, Univé, Prins Bernhard Cultuur fonds)
10. Sluiting
Om 21.53 sluit HS de vergadering onder dankzegging voor de input van de aanwezigen.
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