Algemene Ledenvergadering VDGO
Locatie
Datum
Aanvang
Bestuur

: Markehuis Grolloo
: 13 maart 2018
: 20.00 uur
: Alie Jobing (AB), Alko Tolner (AT), Yvette Dijkshoorn (YD), Hilbert Stel (HS),
Ted Zuidgeest (TZ)
Aanwezig : Hendrikus Schrotenboer (HSc), Zwaantje Schrotenboer (ZSc), Janette Meems (JM),
Jan Sikkema (JS), Gerwin Dekker (GD), Feika Zuidgeest (FZ), Grietje Jansen (GJ),
Roelie Reinders (RR), Henk Zeelenberg (HZ), Ina Reinders (IR), Ina Wobbes (IW),
Renate Greveling (RG), Jan Reinders (JR), Roelof Dilling (RD), Sanne Veenstra (SV),
Jan Postema (JP), Frida Lubbers (FL).
Afgemeld : Bertus Reinders (3e helft wel aanwezig)
_______________________________________________________________________________
1. Opening
20.06 opent HS de vergadering.
2. Vaststelling agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen post / mededelingen
n.v.t.
4. Verslag ALV 14 maart 2017
Onder dankzegging aan TZ wordt het verslag goedgekeurd.
5. Jaarverslag
PAASVUUR
Met ingang 2017 hebben we een nieuwe locatie aan het Oosterpad (dankzij AT en de Boermarke).
Groep 8 ontstak het paasvuur, deze keer helaas zonder Pim. Het was erg koud; respect voor de
muzikanten! HZ en de vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet.
Het paasvuur is in 2018 op 2 april. De Inleverdata voor het snoeiafval zijn 23/24 en 30/31 maart.
IEDEREEN MOET ZICH AAN DE OPENINGSTIJDEN EN AANWIJZINGEN HOUDEN! Mochten mensen of
ondernemers niet op openingstijden kunnen dan kan in overleg met HZ wellicht tot een ander
stortingsmoment worden gekomen (dan HZ bellen op zijn 06)
AED (toegelicht door AJ)
Hans Mijnheer (HM) geeft de cursussen; In 2016 zijn 10 nieuwe mensen opgeleid, waardoor er
inmiddels 40 inwoners zijn getraind. Hiervan volgen ongeveer 20 de jaarlijkse cursus. De rest van de
getrainden doen de herhalingscursus via hun eigen werk of netwerk.
Afgelopen jaar is ook een cursus kinder-EHBO gegeven door HM. Hiervoor heeft HM een speciale pop
aangeschaft. De cursus is door AJ bekend gemaakt door oproepen via FB en het SGO-blad. De cursus
kinder-EHBO is erg goed bezocht. Volgens FL is de cursus voor “moeders” voldoende, voor
“activiteiten begeleiders” moet een andere cursus worden gevolgd, die voor bedrijven.
SV: De Berekuil heeft zelf een AED.
TZ: In Papenvoort hangt er ook een, welke nog niet geregistreerd is, maar in Papenvoort wel bij
iedereen bekend via de Whatsapp groep

WONINGBOUW GROLLOO (huidige stand van zaken toegelicht door HS)
Er zijn nog steeds 2 locaties in beeld. Beiden zijn nu van 1 eigenaar/ontwikkelaar: bouwbedrijf Stoffers.
Er moet nog een heel traject van commissie vergaderingen, planbespreking, wijziging
bestemmingsplan etc. worden doorlopen. Het VDGO bestuur heeft haar Zienswijze ingesproken: voor
hen is van belang dat er starterswoningen worden gerealiseerd, dat de ontwerpen binnen de
landsschappelijke inrichting vallen, dat de veiligheid (veilige bereikbaarheid) wordt meegenomen en
dat de projecten in goed overleg met de aanwonenden worden ontwikkeld en uitgevoerd.
De huidige voorstellen zijn:
• Lienstukken: 6 starterswoningen: 4 woningen in een rijtje en 1 x 2 onder 1 kap; 1 x s onder 1 kap
en 2 vrijstaande huizen
• Vredenheimseweg: De voormalige geitenboerderij (= woonboerderij), blijft bestaan, er is reeds 1
vrijstaand huis bijgekomen en er komen nog 3 vrijstaande huizen bij (aan de kant van de Amerweg
t.o.v. boerderij), onder de voorwaarde dat er een nieuwe locatie voor de ijsbaan komt.
GROLLOO SPRINGLEVEND (toegelicht door HS)
Grolloo Springlevend bestaat uit vertegenwoordigers van SGO, Markehuis, VDGO, De Drift en 2
onafhankelijke leden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in Grolloo,
waaronder over duurzaamheid.
Op 13 oktober 2018 organiseren zij de Veiling. Het doel dit jaar de grote zaal Markehuis.
WEBSITE www.grolloo.com
De website van Grolloo, met een vernieuwde uitstraling verschaft veel informatie over het dorp, de
verenigingen en bedrijvigheid in en rond Grolloo. BR wordt bedankt voor alle activiteiten rondom de
digitale presentatie van Grolloo en de verenigingen en activiteiten en voor het onderhoud en beheer.
De verschillende activiteiten zijn terug te vinden op de jaarkalender. Verder zijn op de website links te
vinden naar onder andere de gemeente, KvK, nutsbedrijven en verenigingen.
Daarnaast heeft VDGO haar eigen website: http://www.dorpsbelangengrolloo.nl/, die door YD van
inhoud wordt voorzien.
FIETSPAD GROLLOO - AMEN (toegelicht door HS)
In oktober zijn 3 varianten gepresenteerd aan de aanwonenden. Nu wordt gewerkt aan de
berekeningen van de kosten. Hierbij geeft HSc aan dat er van externe financiering wordt uitgegaan.
HERINTICHTING DORPSKERN GROLLOO (toegelicht door HS)
Het riool van de Hoofdstraat moet vervangen worden en gemeente de gemeente wil tegelijker tijd
kijken naar de herinrichting van dit deel van Grolloo, inclusief het Oostereind tot aan de kruising
Noorderesweg. Er is een afspraak gemaakt met de gemeente om een toelichting te geven en de
gemeente wil weten wie hierbij zouden moeten zijn (in elk geval de aanwonenden).
HZ: Komt het oude plan “Grolloo, mooi zo, veilig zo” nu weer in beeld? Misschien kunnen we wel een
tunnel krijgen zoals de Noor-Zuidlijn in A’dam;-).
HS: Het liefst geen shared space als Rolde, maar een straat met een ruim trottoir, een goed werkend
riool!
Nadere berichtgeving volgt

DIGITALE ONTSLUITING (toegelicht door TZ)
DGC is een samenwerking aangegaan met Glasvezelbuitenaf. Dit bedrijf heeft al meer dan 100
initiatieven van glasvezel voorzien in zogenaamde witte gebieden. Dit is hun eerste witte gebied in
combinatie met grijs. Het komt er op neer dat we gemiddeld over ons hele gebied 45% deelname
(abonnementen) moeten realiseren en Annen zelfstandig 40%. Dit betekent dat in Grolloo en
omstreken (vooral in Grolloo) werving zal moeten plaatsvinden. DGC levert ambassadeurs, uitsluitend
voor de voorlichting (zelfs huis aan huis). Glasvezelbuitenaf schakelt lokale verkopers in voor het
afsluiten van de abonnementen, en men kan altijd online ook abonnementen afsluiten. Er zullen 5
providers, waarvan 2 voornamelijk zakelijk, abonnementen aanbieden. In elke kern komt er nog een
voorlichtingsavond.
Voor Grolloo worden nog AMBASSADEURS GEZOCHT!! Indien je wilt helpen, kun je je opgeven bij TZ.
SV: Berekuil heeft in principe geen glasvezelaansluiting nodig; “wij regelen zelf met Ziggo Wifi op het
terrein”.
GROLLOOZORGT (toegelicht door HS)
Er is een werkgroep welzijn/zorg en een werkgroep wonen.
Zorg/welzijn
RD is de voortrekker van de werkgroep welzijn/zorg. Op 26 maart is een bijeenkomst gepland. Op het
gebied van zorg/welzijn zijn kan gekeken worden naar voorbeelden als Hollandscheveld en
Gasselternijveen. Er zijn veel mensen betrokken bij zorg (vaak ook werkzaam in de zorg). Gedachte is
dat er een coördinator in het dorp nodig is. Hiervoor is geld nodig van provincie en gemeente. Om
meer inzicht te krijgen in de behoeften in het dorp is een behoefte peiling nodig. Dit zal gebeuren
middels een enquête die huis aan huis wordt uitgezet en huis aan huis wordt opgehaald (ook in de
buitengebieden? FZ). De uitslag zal de rol van de toekomstig coördinator bepalen.
Wonen
RH is zoekende wat de daadwerkelijke invulling van de boerderij moeten worden (behoefte). Dit zou
ook meegenomen kunnen worden in de enquête. Daarna zal pas aan de daadwerkelijke invulling vorm
worden gegeven. Er zijn al wel ideeën.
6. Financieel verslag
YD (penningmeester) geeft een toelichting op de financiën van het afgelopen jaar. Er zijn inhoudelijk
geen op- aanmerkingen, behalve complimenten (FZ).
7. Verslag Kascommissie
IR en GJ vormden de kascommissie van dit jaar. IR geeft aan dat de kascommissie de boeken in orde
(“keurig netjes”) heeft bevonden en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te
verlenen. Onder luid applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.
HS bedankt de kascommissie. Voor IR was dit de 2e keer; ze wordt bedankt voor haar inzet, en wordt
opgevolgd door KM, die heeft zich vorig jaar al kandidaat gesteld als lid van de kascommissie. De
kascommissie bestaat komend jaar uit GJ en KM . Het jaar daarna zal JR toetreden.
8. Vaststelling Begroting
YD licht de begroting toe. Deze wordt, na beantwoording van enkele vragen, CONFORM VOORSTEL
VASTGESTELD.

9. Contributievaststelling
Voorgesteld wordt de contributie van €4,50 per lid (€9,00 per gezin) per jaar te handhaven. De
vergadering gaat unaniem AKKOORD.
10. Bestuurssamenstelling (Toelichting door HS)
AT is, na met ontheffing een jaar extra deel van het bestuur te hebben uitgemaakt, aftredend. Het is
moeilijk (vanuit de vertegenwoordigende geledingen) opvolging te vinden. Frida Lubbers heeft zich
kandidaat gesteld. Zij wordt met algemene stemmen aangenomen als lid van bestuur VDGO.
HS bedankt namens VDGO AT voor zijn bijdrage aan het bestuur van VDGO en VDGO in het algemeen.
Alko ontvangt een fles bevroren Jägermeister (“56 kruiden, waarvan er vast enkelen ergens goed voor
zijn”). Alko geeft aan dat hij altijd met veel plezier heeft samengewerkt in het VDGO bestuur en wenst
Frida veel succes en plezier.
AJ zou aftredend zijn, maar met instemming van de vergadering blijft ze nog een jaar (met ontheffing).
11. ALV 2019
HS stelt voor de volgende ALV te houden op dinsdag 12 maart 2019. De; vergadering gaat AKKOORD.
12. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
13. Sluiting
HS sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng om 22.05 uur, en nodigt de
aanwezigen uit voor een borrel op kosten van VDGO.

