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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: vdgo@grolloo.org 

Verslag vergadering 23 februari 2009 
opgemaakt door Bertus Reinders d.d. 1 maart 2009  
 
1) Opening 

a) Voorzitter opent de vergadering en is zeer tevreden met de grote opkomst. 
 
2) Ingekomen post / mededelingen 

a) aanwezig, zie tabel 1 
b) bericht van verhindering: Peuterspeelzaal en Welzijn ouderen. 
c) Punt 9c wordt toegevoegd aan de agenda 

 
3) verslag van vorige vergadering 25 februari 2008 

a) Dit verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Op enkele inhoudelijke zaken wordt tijdens de vergadering 
teruggekomen. 

 
4) Informatieboekje Grolloo en omstreken 

a) Gert van der Zande deelt mee dat de Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie is opgeheven. Voorzitter zal 
deze van de lijst verwijderen. 

 
5) Middelen / goederen 

a) Evaluatie 
i) Op zich loopt dit best goed.  
ii) N.a.v. vorig verslag meldt Rens van Velden dat er een  veertiental grote dranghekken zijn, welke de 

verenigingen kunnen gebruiken. Wel moeten hier nog voetjes voor worden gelast. Rens zal Floris 
Schamper vragen om een offerte. 

iii) SGO is nog steeds op zoek naar een lichte omroepinstallatie voor buiten. Grolloo Totaal zou dan de grote 
installatie van SGO overnemen. Afgesproken is nu dat Bertus en Thijmen Reinders zorgen voor informatie, 
waar het gaat om het type installatie en de eventuele kosten. Diny Koop zal een aanvraag voorbereiden 
om  gebruik te kunnen maken van het projectenfonds van de Rabobank. Henk Zeelenberg zal hierbij 
assisteren. 

b) Opbrengsten verhuur middelen VDGO 
i) Voorzitter deelt mee dat de vereniging hier niet rijk van wordt. E.e.a. zal duidelijk worden tijdens de 

presentatie van de cijfers. Dit komt bij punt 11 aan de orde. 
c) Voorstel verhuurprijzen 

i) Aangezien de aanschafprijs van met name de beamer de laatste jaren sterk is gedaald, wordt het 
verhuurbedrag als hoog ervaren. Vandaar dat de werkgroep, na overleg met het bestuur van de VDGO, 
komt met een voorstel tot verlaging van de prijzen. Iedereen kan hier mee instemmen. Wel wordt 
benadrukt dat de verhuurprijs geldt voor een activiteit welke een dag mag duren. Het is onmogelijk om te 
gaan werken met dagdelen, uren, etc. Ook hier is iedereen unaniem mee eens. De vanaf nu geldende 
prijzen vindt u in tabel 2. 

 
6) Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis 

a) Er zijn 3 jalouziekasten bijgeplaatst. De kasten zijn inmiddels ingericht. Wijziging t.o.v. het gebruik is in 
onderstaande tabel weergegeven. De Boermarke had een halve kast van Crescendo in gebruik. De Boermarke 
krijgt nu een halve kast, samen met de ijsvereniging Het Evenveen. De VvV krijgt dan de beschikking over twee 
kasten, evenals zangvereniging De Vriendenkring. Hiermee zijn alle kasten in gebruik en mag dit toch als een 
geslaagd initiatief worden gezien. De onderverdeling ziet u in tabel 3. 
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7) Dorpsagenda en opgave nieuwe activiteiten 

a) Beheerder Bertus Reinders geeft aan dat de informatie zo volledig mogelijk moet worden aangeleverd. Ook 
wordt duidelijk dat niet altijd alle informatie direct beschikbaar is, terwijl het vastleggen van de datum 
natuurlijk wel belangrijk is. Het spreekt voor zich dat in die gevallen altijd informatie kan worden toegevoegd. 

b) Bertus zegt, als voorzitter van de VvV, dat de VvV niet blij was met de activiteit van de Supportersvereniging in 
september 2008. Afgesproken is dat in voorkomende gevallen er overleg moet zijn tussen beide verenigingen. 
Misschien kan er gezamenlijk iets georganiseerd worden. Ook kan de conclusie zijn dat de doelgroepen, 
ondanks de inhoud van de activiteit, toch ver uit elkaar liggen. 

8) Welkomstborden 
a) Evaluatie 

i) Nog steeds vinden we de borden niet fraai, maar we zullen het er voorlopig mee blijven doen. 
ii) Door gebruik te maken van een hoofdbord (b.v. Het Markehuis) en sub-bordjes (b.v. Kerstmarkt, 

Wandeltochten, Muziek- of zanguitvoering, o.i.d.) kan er enorm op de kosten worden bespaard. E.e.a. is 
terug te zien in het financieel overzicht. 

iii) Vastgesteld wordt dat borden sneller worden ververst. 
iv) Aangegeven wordt dat er meer gebruik kan worden gemaakt. Zeker nu in bepaalde gevallen de kosten erg 

meevallen. M.a.w., maak er gebruik van! 
 
9) Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal 

a) Bergruimte is onlangs opnieuw ingericht. Kasten van planken voorzien. 
b) Het is zaak de ruimte weer netjes achter te laten.  
c) Tineke Naber zal namens de leden van Grolloo Totaal een bloemetje bezorgen bij de fam. Veenstra (De 

Berenkuil) als dank voor het gebruik van de schuurruimte. 
 
10) Website www.grolloo.org en e-mailadressen 

a) Er kan meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van een site. Verslagen, foto’s, agenda’s 
vergaderingen, etc. Des te meer nieuws, des te beter wordt de site bekeken. 

b) www.grolloo.com is ook onderdeel van de VDGO. Deze site geeft veel algemene informatie en links naar de 
commerciële bedrijven in de omgeving. De algemene informatie betreft o.a. adressen van nooddiensten, 
ziekenhuizen, artsen, maar ook van nutsbedrijven, links naar telefoonboek, routewijzers e.d. 

c) Voorzitter meldt dat er nog gewerkt wordt aan de bouw van beide sites. Het ligt in de bedoeling dat men straks 
op de site van Grolloo kan kiezen tussen de sites “commercieel/informatie” en “verenigingen”. 

 
11)  Jaarlijkse bijdrage 

a) De bijdrage blijft gehandhaafd en dus € 8,00 per jaar. 
b) Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4,00 per halve kast. Dit is een laag bedrag, vergeleken met een 

aanschafprijs van 3 ‘nieuwe’ kasten, echter de VDGO ziet dit als een eenmalige uitgave. 
c) Huur wordt geïnd door de VDGO via rekening GT. 

 
12) Leden/donateurs werving en inning. (VDGO, VvV, Evenveen, Vriendenkring, Crescendo, maar wellicht ook voor 

andere verenigingen interessant.) 
a) Veel verenigingen werken met donateurskaarten. Ondergetekende houdt voor 5 verenigingen de 

donateurs/leden bij. Een groot adressenbestand welke veel onderhoud vraagt. De laatste jaren zitten we 
tussen de 30 en 50 mutaties per jaar. De gezinssamenstelling bepaalt in veel gevallen het contributiebedrag. 
Inning gebeurt voor deze 5 verenigingen door de heer J. Nijmeijer. Hij neemt meestal 2 verenigingen tegelijk 
mee op de route. 

b) We zouden een schema moeten vaststellen. Wanneer worden welke verenigingen geïnd. De vergadering vindt 
dat dit lastig te organiseren is. Eigenlijk zou dit het gemakkelijkst met J. Nijmeijer opgenomen kunnen worden, 
uiteraard met terugkoppeling naar de penningmeesters. 

c) De aansturing en afhandeling dient door de respectievelijke penningmeesters te gebeuren. Hier is de 
vergadering het mee eens. De penningmeester van een vereniging neemt contact op met Jan. Daar waar van 
toepassing neemt men contact op met Bertus. Bertus mailt een donateurslijst naar de penningmeester en naar 
Jan. Bertus drukt de kaarten en levert deze bij Jan af. Afwijkingen t.o.v. de lijst geeft Jan door aan de 
penningmeester en Bertus. Bertus werkt de lijst bij en mailt deze vervolgens weer naar Jan en de 
penningmeester. Bertus zal e.e.a. met Jan afstemmen. 

d) Verantwoordelijkheid en beheer. De penningmeester is en blijft verantwoordelijk. 
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e) Inning. Men is allemaal blij dat Jan Nijmeijer dit werk voor zijn rekening neemt. Mocht Jan ooit stoppen, dan 
wordt er gedacht aan automatische incasso. Gert van der Zande stelt voor dit in stappen te introduceren. Een 
goede uitleg naar de bevolking is noodzakelijk. De inspanning voor de verenigingen blijft gelijk. Men zal 
namelijk steeds nieuwe inwoners moeten benaderen met de vraag donateur te worden. 

 
13) Grolloo is Zo! 2010 Het is zo weer zo ver. 

a) maquette van Grolloo voorstellend Grolloo 1832 – opzet:  
i) grondplaat in delen – per stra(a)t(en) een deel om in te richten  
ii) schaal wordt vastgelegd  
iii) bouwmateriaal wordt vastgesteld  
iv) te bouwen deel van plattegrond wordt verstrekt  
v) commissielid staat ploegen ter dienste  

b) verenigingen informatieplein / beurs  
c) sponsorenplein / beurs  
d) feestavond als in 2005  
e) paasvuur met medewerking van Crescendo en Vriendenkring – bult doet mee aan wedstrijd mooiste paasbult  
f) amateurkunst Grolloo  
g) professionele kunst  
h) fototentoonstelling – fotowedstrijd  
i) ontwikkeling website www.oldgrol.nl  
j) enz. 

 
14) Rondvraag 

a) Henk Zeelenberg wijst de verenigingen op de nieuwe verzekering voor vrijwilligers die hun inzet leveren voor 
verenigingen. Het is een soort achtervang regeling.  Via onderstaande link kunt u op de site van Aa en Hunze 
informatie krijgen over deze verzekering. 
i) http://www.aaenhunze.nl/content.jsp?objectid=175365 

b) Diny Koop vraagt of wij in Grolloo nog iets speciaals doen vanwege het feit dat de Vuelta eind augustus Grolloo 
zal passeren. Een besluit valt er niet, maar enkele ludieke ideeën gaan wel over tafel. De VDGO neemt het mee 
naar een volgende vergadering. 

c) Diny Koop meldt dat SGO op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Het is moeilijk, ook voor andere 
verenigingen, bestuursleden te vinden. De situatie is wat dit betreft behoorlijk verslechterd. Een oplossing kan 
de vergadering echter niet bieden. Maar mocht iemand zich geroepen voelen, dan kan deze natuurlijk altijd 
contact opnemen met SGO. 

d) Thijmen Reinders meldt dat de jeugdsoos over professionele audiovisuele apparatuur beschikt. Hier kunnen de 
verenigingen onder voorwaarden gebruik van maken. Eventueel met begeleiding. 

 
15) Sluiting 

a) Wanneer er niets meer ter tafel komt, sluit de voorzitter de vergadering. Maar eerst meldt hij nog dat de 
consumpties voor rekening van de VDGO komen, omdat de werkgroep zeer tevreden is over de opkomst en de 
inbreng van de verenigingen aangaande deze vergadering. Hij wenst allen een succesvol verenigingsjaar toe en 
hoopt dat hij volgend jaar iedereen weer mag begroeten op de volgende Grolloo Totaal bijeenkomst. 

zie tabellen 

http://www.oldgrol.nl/
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Tabel 1 
Tabel 2 

 
 
 
 
 
 
Tabel 3 
 

Vereniging: Aanwezig: Aanwezig: 

Boermarke Jan Reinders   

Muziekvereniging Crescendo Jan Reinders   

ijsvereniging Het Evenveen Henk Zeelenberg    

Stichting Het Markehuis Jan Reinders Tineke Naber 

Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo Gert van de Zande   

Oudervereniging OBS De Drift Bart Ek   

Spelgroep De Pol Arend Lensen Henk Zeelenberg 

Sportvereniging S.G.O. Diny Koop   

Supportersvereniging S.G.O. Rennie Oldejans  Eldina Evers 

Toneelvereniging Tot Ons Genoegen Ina Reinders Marinus Moek 

Bertus Reinders Henk Zeelenberg 

VDGO Eric Mulder Bart Ek 

Bertus Reinders Hester Dilling 

Grietje Jansen   

Vereniging voor Volksvermaken Bertus Reinders Marinus Moek 

Zangvereniging De Vriendenkring Wiebe Bijker Gert van de Zande 

Motorclub Home Base Grolloo Richard Heling   

Jeugdsoos Grolloo Thijmen Reinders  

Grolloo Totaal Rens van Velden Henk Zeelenberg 

Bertus Reinders   

 
leden GT leden van de VDGO 

zendermicrofoon  € 10,00   € 20,00  

buhneverlichtingset  € 10,00   € 20,00  

beamer  € 15,00   € 25,00  

 nu 

Crescendo 1 

Boermarke 0,5 

ijsvereniging Het Evenveen 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 0,5 

Peuterspeelzaal "Prugelstee" 0,5 

in gebruik 9,0 


