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Kort verslag bijeenkomst op 16 april 2002 in het Markehuis. 
 
Onder grote belangstelling is er gediscussieerd over het gepresenteerde plan. De uitkomst van de discussie 
is als volgt samen te vatten: 
 

inventarisatie beschikbare middelen 
 onderscheid maken in duurzame middelen en bijvoorbeeld verbruiksmiddelen 
 deelnemers zullen moeten vaststellen op welke wijze men met de voorstellen omgaat 
 bij het beschikbaar stellen van middelen dient men ter zake kundig te zijn  
 

dorpsagenda 
 opzet, te bezichtigen via internet, kan op deze wijze worden voortgezet 
 agenda dient via het sportblad in Grolloo en de Boerhoorn in Schoonloo gepubliceerd te worden 
 beheer van de kalender via internet en de site www.grolloo.org dient door minimaal twee mensen te 

geschieden 
 verenigingen en instellingen dienen tijdig hun informatie beschikbaar stellen 
 kalender op internet wekelijks en de publicatie via sportblad en Boerhoorn maandelijks bijwerken 
 vereniging of instelling is verantwoordelijk voor de verstrekte informatie 
 vereniging of instelling heeft gecontroleerd of een eventuele datum in conflict komt met een activiteit van 

een andere vereniging of instelling 
 

opzet en voortgang Grolloo Totaal 
 voorstel dat de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) het initiatief overneemt 
 op de eerst volgende bestuursvergadering van de VDGO naar voren brengen 
 begroting van de te vormen werkgroep dient dekkend zijn 
 verantwoording ligt - na een positief besluit van de VDGO - bij de VDGO.   
 

deelname 
 iedere deelnemende vereniging of instantie wordt gevraagd de uitkomst van intern overleg zo spoedig 

mogelijk terug te koppelen naar ondergetekende 

 
De verschillende verenigingen en instellingen krijgen een uitgebreid verslag toegestuurd. Voor 
belangstellenden is dit uitgebreide verslag na te lezen via internet (www.grolloo.org) 
Voor info: Bertus Reinders tel.: 0592 501587 of  totaal@grolloo.org 
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