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Voorwoord
De Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen kan met zeer grote tevredenheid terugzien
op 2010. Alle evenementen die de Commissie dit jaar organiseerde werden een daverend
succes. De Sport- en Spelweek van 2010 was ondanks het slechtere weer een enorme
e

publiekstrekker zonder enige incidenten. In 2011 wordt alweer de 40 editie georganiseerd.
Nieuw was dit jaar het Brinkfestijn in het eerste weekend van september. Een programma
met hardlopen, volleyballen, luchtballonnen, zwientietikken, Tiroleravond, boeldag en schijtje-rijk waren stuk voor stuk druk bezocht. Hiermee is de lijn die in 2004 werd ingezet met de
verhuizing van de Annermarkt naar september en vervolgens de volledige transformatie
naar het Brinkfestijn succesvol afgesloten.
Tevens werd het kerstspektakel na een jaartje pauze weer opgepakt. Ook dit evenement
werd volledig aangepast en het resultaat was geweldig. De Kerstfair zal de komende jaren
zeker uitgroeien naar een begrip in Annen en omgeving.
Ten aanzien van gemeentezaken kan vermeld worden dat wij hard hebben meegewerkt aan
de woonwensenenquête. De resultaten van deze enquête zijn in 2010 nog niet bekend, wel
was de response volgens de experts uitzonderlijk hoog. De Commissie heeft samen met de
gemeente en SWAH (Stichting Welzijn Aa en Hunze) een streetveld en jue de boules baan
gerealiseerd. Zowel de Brede Samenwerking als het Kern- en Buurtgericht Werken naar de
mening van de Commissie een zachte dood te sterven.
Na de zomer werd onze nieuwe site www.annen-info.nl gelanceerd. Dit digitale
mededelingenblad wordt verzorgd door en voor Anneroelen. De Commissie heeft een
uitvoerende en regisserende rol en kan trots zijn op de succesvolle start. Tevens blijft het
Oeleneis een begrip.
Natuurlijk was er zoals gebruikelijk het soepele verloop van de reguliere activiteiten zoals
het ophalen van oud papier, de felicitaties en het verhuur van materialen. Financieel werden
wij verrast door een anonieme donatie van € 30.000,-. Hiervan is een nieuwe MSU
aangeschaft.
Ik wil alle leden van Dorpsbelangen bedanken voor de belangeloze en fanatieke inzet en de
vriendschap. Het is heel fijn om bij zo‟n club te mogen horen!
Ron Kesselmans, Voorzitter
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Inleiding

e

Voor u ligt het 30 jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen.
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2010 een beeld
geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2010 zijn vormgegeven.
Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2009 gehouden op 10
februari 2010.
Doelstelling

“De stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van
het dorp Annen te bevorderen. Daarnaast fungeert de Commissie als klankbordgroep naar
de gemeente. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van
vergaderingen en organiseren van evenementen, alsmede door het bevorderen van goede
contacten met de bewoners onderling, de verschillende verenigingen en organisaties en
anderen“
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2.1

2

Bestuur

BESTUURSLIJST
Per 1-1-2010 waren de volgende personen lid van het bestuur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ron Kesselmans (voorzitter)
Rabbe Vedder (secretaris)
Roelof Kammer (penningmeester)
Ineke Wijnholds (vice voorzitter)
Gerda Dijkema
Gerrit Bazuin
Marleen Boer (niet op foto)
Henk Buutkamp
John Dijkema
Abel Reitsema
Martin Kamping

= Dagelijks bestuur
12
13
14
15
16
17

Albert Mulder
Anneke Greving
Gerard Schoenmaker
Hendrik Stadman
Annemiek Visser
André Niewijk

Voltallig bestuur
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2.2

BESTUURSWISSELINGEN
In 2010 zijn we ten opzichte van 2009 qua bestuursamenstelling redelijk stabiel gebleven.
Marleen Boer heeft in maart definitief besloten te stoppen. Als gevolg daarvan hadden we
sterk de behoefte aan ervaring in de club. Daarom werd Betsy Wijnholds bereid gevonden in
mei weer tot het bestuur te treden.

2.3

SUBCOMMISSIES
Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende
activiteiten verantwoordelijk zijn en die organiseren. Per 8-12-2009 (verkiezingsdatum) zien
de subcommissies er als volgt uit:
Vaste commissies

Leden

Sport- en Spelweek

Henk Buutkamp (vz), Ron
Kesselmans, Abel Reitsema,
Martin Kamping, John
Dijkema, Anneke Greving

Brinkfestijn

Gerard Schoenmaker (vz),
Martin kamping, Gerda
Dijkema, Hendrik Stadman,
Albert Mulder, Anneke
Greving

Oud papier

Rabbe Vedder, Roelof
Kammer

Beheer/Verhuur

Gerrit Bazuin, John Dijkema,

materialen

Andre Niewijk, Albert Mulder

Felicitatie

Gerda Dijkema, Annemiek
Visser

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Vaste commissies

Leden

PR

Henk Buutkamp, Andre
Niewijk, Annemiek Visser,
Roelof Kammer

Muziekkoepel

Henk Buutkamp (vz), Ineke
Wijnholds, John Dijkema.
Gerda Dijkema en Anneke
Greving zijn vanwege
opzetten Kerstfair tijdelijk
toegevoegd.

Tijdelijke commissie

Leden

Revue 2012

Rabbe Vedder (vz), Anneke
Greving, Abel Reitsema,
Gerard Schoenmaker

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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3.1

3

Algemeen verslag

BIJEENKOMSTEN
De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2010 zoals gebruikelijk 11 keer vergaderd, namelijk
op 13 januari, 10 februari (tevens jaarvergadering), 10 maart, 14 april
(verkeersregelaarscursus), 19 mei, (tevens evaluatievergadering met ploegleiding sport- en
spelweek), 9 juni, 25 augustus (vergadering i.v.m. voorbereiding op Brinkfestijn), 15
september, 13 oktober, 10 november en 8 december. De vergaderdag is verplaatst naar de
woensdagavond.

Vergaderlocatie

Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag 13
maart. Onze nieuwkomers Albert en Anneke hadden een actieve avond georganiseerd bij
de plaatselijke pizzaria. Daar moest in groepjes de culinaire avond ingevuld worden. Zo
moest er zelf drankjes gehaald worden, zelf soep gemaakt worden, zelf broodjes gebakken
worden, zelf pizza‟s gemaakt worden, zelf toetjes gemaakt worden en tot slot moest ook zelf
alles geserveerd worden. Het was een hilarische, maar vooral gezellige avond.
In het weekend van 8, 9 en 10 oktober was het wederom stil in Annen. De commissie was
met een groot aantal mensen een weekend op Ameland. Dit bleek een groot succes en was
(wederom) zeer gezellig.
Opgemerkt wordt dat voor onze eigen bijeenkomsten een kleine bijdrage vanuit de kas komt
en verder de kosten voor eigen rekening zijn.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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3.2

BESPROKEN ONDERWERPEN
Buiten de zaken die in de verschillende subcommissies zijn besproken (zie hoofdstuk 5),
kwamen tijdens de vergaderingen dit jaar onder meer de volgende onderwerpen aan de
orde:
Januari
Er wordt druk uitgeoefend op de gemeente om het streetveld en jeu de boulesbanen
gerealiseerd te krijgen. We leggen onszelf een hoge ambitie op om beide banen op 14
mei tijdens de sport- en spelweek te laten openen door wethouder Udding.
Februari
Openbare jaarvergadering (zie bijlage 1)
Maart
Op 1 maart is een inloopavond in het dorpshuis georganiseerd voor omliggende
verenigingen en omwonenden inzake het streetveld en jeu de boulesbanen. Het
definitieve ontwerp is hierbij gepresenteerd waarna de bouwvergunning is ingediend.
Op dezelfde avond wordt met het oude gemeentebestuur besloten een
woonwensenonderzoek in het dorp op te starten. Gezien de verkiezingen heeft dit
project stilgestaan tot rond juli.
Wij dragen € 500,00 bij als eenmalige bijdrage voor een nieuwe stichting rondom Radio

Realisatie jeu de boulesbanen

Annen en € 250,00 als bijdrage aan de zendvergunning omdat we hier een goede
exposure in zien voor de sport- en spelweek.

In maart wordt daadwerkelijk door volledige zelfwerkzaamheid de jeu de boulesbanen
gerealiseerd.
Met de Vrienden van Oranje, Anno, Harleydag, MC Annen, Vocaalfestival en de
Brinkruiters is gesproken over het gebruik en onderhoud van de brink als
evenemententerrein. Doel is gezamenlijk afspraken te maken over het gebruik en
vooral herstel van de brink. Besloten wordt om in het najaar een evaluatie te houden
over de gemaakte afspraken.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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April
Op 14 april is door Ben Verwoerd, op verzoek van de Commissie Dorpsbelangen,
wederom een cursus verkeersregelaar georganiseerd. Deze was bestemd voor leden
van Commissie Dorpsbelangen en degenen die zich via de sport- en spelweekploegen
hebben opgegeven maar ook andere dorpelingen zijn welkom. De cursus dient jaarlijks
gegeven te worden. De deelnemers worden door Ben bij de burgemeester aangemeld
en geregistreerd. Er werd benadrukt dat de verzekering telkens goed geregeld dient te
worden en dat de hesjes met daarop de officiële tekst “verkeersregelaar” te huur zijn.
De Commissie Dorpsbelangen heeft zelf 12 hesjes die door een ieder te gebruiken zijn.
Er wordt door de gemeente een aanvang genomen met de realisatie van het streetveld.
Op 21 april hebben we weer met 1 team meegedaan aan het volleybaltoernooi waarbij
we iets minder goed hebben gepresteerd dan in 2009.
Mei
Op 14 mei wordt geheel conform onze wens het streetveld en de jeu de boulesbanen in
de sport- en spelweek geopend door vml. wethouder Udding.
Streetveld in gebruik

Harleydag is een stichting geworden en ontvangt conform onze regels, na hun verzoek
een éénmalige bijdrage van € 500.
We ontvangen een bijdrage in de kosten à € 1.000,00 van de gemeente inzake de
aanleg van de jeu de boulesbanen.
Wij bieden onze oudste lid Gerrit een “arbeidscontract” aan voor onbepaalde tijd met
als doel Gerrit te behouden voor de CD. Hij is ontroert en ondertekend het “contract”.
We ontvangen van Univé 10 nieuwe verkeersregelaarshesjes die in het dorp gebruikt
kunnen worden.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Juni
De nieuwe wethouder Jur Wiersum is op kennismakingsbezoek. Na een voorstelrondje
worden een aantal zaken aan de orde gebracht die de komende periode aandacht
vergen, waaronder het woonwensenonderzoek, Brede samenwerking en evaluatie
kern- en buurtgericht werken.
Door de CD-leden worden op een aantal avonden de Beuk onderhanden genomen
(schilderen en snoeien), muziekkoepel (schilderen) en worden bankjes geplaatst bij en
belijning op het streetveld.
We zijn bij de heropening van het kantoor van Univé Noord-Nederland geweest en
hebben in het kader van de goede doelenactie een cheque ter waarde van € 1.000,00
in ontvangst genomen.
We zetten onze hulp in bij het Vocaal festival op 12 juni door middel van
verkeersregelaars en podiumofficials.
In aansluiting op het laatste overleg van kern- en buurtgericht werken is er over de AED
gesproken. De Vereniging Hartveilig Drenthe heeft daarover toen een presentatie
gegeven. Voor zover wij weten hangen nu dergelijke apparaten in de sporthal,
zwembad en bij de dokterspost. Ondanks dat wij een ambulancepost hebben in Annen,
is het wellicht toch goed om te kijken of het mogelijk is dat er openbaar toegankelijk
een AED wordt aangeschaft. Om ons niet onnodig te belasten is contact gezocht met
de plaatselijke EHBO-afdeling. Daarnaast is gesproken over een mogelijk geschikte
locatie en financiering.
Augustus
De nieuwe website www.annen-info.nl is gelanceerd evenals het digitale
mededelingenblad.
Op 4 augustus ziet Myrthe, dochter van bestuurslid Abel Reitsema, het daglicht.
September
Op 23 september hebben we een dorpsavond georganiseerd voor belangstellenden
om het belang van het woonwensenonderzoek onder de aandacht te brengen. Het was
van belang om zo veel mogelijk response te krijgen om de resultaten zo concreet
mogelijk te krijgen. De opkomst viel lichtelijk tegen maar voor de aanwezigen een zeer
nuttige avond. Zodra de resultaten van het onderzoek begin 2011 bekend zijn zal er
een terugkoppeling plaatsvinden naar het dorp.
Oktober
Op zaterdag 2 oktober heeft het voltallige CD huis-aan-huis de enquêtes persoonlijk bij
de mensen in het dorp opgehaald. Uiteindelijk heeft dit voor een dergelijk onderzoek
een uitzonderlijk hoge response opgeleverd van bijna 50%!
Het Oeleneis wordt voortaan in het dorp verspreid door groep 8 van de basisschool
(net als voorheen in de tijd van het oude mededelingenblad).
November
Op verzoek van de Rabobank worden we uitgenodigd om hun voornemen aan te horen
om het kantoor in Annen te sluiten. We reageren dat het met name voor ouderen
jammer is en we er niet blij mee zijn.
We worden geconfronteerd met de vraag vanuit de gemeente of we de bladbakken in
het dorp willen overnemen vanwege bezuiniging op de bladinzameling. Zo niet, dan
verdwijnen ze. We hebben gereageerd dat we geen verlengstuk zijn van de gemeente,

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

11

JAARVERSLAG 2010

dus dat we de bladbakken niet overnemen. Dit betekent dat voortaan blad in hopen
langs de weg gelegd moet worden en van daaruit opgehaald worden (1 route per jaar).
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met de brinkgebruikers. Er is draagvlak om
gezamenlijk een fonds samen te stellen voor het onderhoud van de brink door
zelfwerkzaamheid. De gemeente kan daardoor ook aangesproken worden.
We worden door Staatsbosbeheer benaderd omtrent de bomenkapperikelen in het
Kniphorstbosch. We reageren dat we destijds tijdens de planvorming achter de plannen
stonden en dat nog steeds doen. Verdere bemoeienis hebben we geen behoefte aan.
December
Op 10 december is ons oudste lid Gerrit 25 jaar
”in dienst”. Vanwege dit feit wordt hem een
bescheiden feest aangeboden door de CD-leden
en hun partners en voor de familie van Gerrit. In
dit shirt (zie foto) zult u Gerrit voortaan
tegenkomen.
We schaffen ons een nieuwe mobiele sanitaire
unit (MSU) aan omdat de huidige pleemobiel
aan vervanging toe is. De anonieme gift van
afgelopen zomer maakt dit mede mogelijk.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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4

Verslag
subcommissies
4.1

SPORT- EN SPELWEEK
De doelstelling van de Sport- en Spelweek is om de saamhorigheid en de persoonlijke
contacten tussen de bestaande en nieuwe inwoners van Annen te bevorderen. Het feit dat
jaarlijks meer dan 1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons
dorp fanatiek toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen;
OOK DIT JAAR WEER!
e

Annen beleefde dit jaar voor de 39 keer de inmiddels wereldberoemde Sport- en Spelweek.
Wat in geen enkel ander dorp lukt, is in Annen dit festijn niet meer weg te denken. Deze
editie werd zoals gewoonlijk weer in de Hemelvaartsweek gehouden, dit jaar was dat van 10
t/m 15 mei!
Voorafgaand aan de S&S week hebben de S&S-cie samen met de ploegleiders en
assistenten 2 keer vergaderd om alle ins en outs met elkaar te bespreken. Dit bleek
voldoende om er weer een geweldige week van te maken.
De samenstelling van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten kende het afgelopen
jaar ook een aantal wijzigingen, waarbij de wijzigingen onderstreept zijn:


Borg

: José Borg, Henk Kuipers en Ina Koopman



Kors

: René Kors, Tim Greving en Karin Tiggelaar



Arends

: Jeanet Arends, Tieme Santes en Dennis Roossien



Posthouwer

: Erik Posthouwer, Henriette Marissen en Bas Wijnbergen



Kregel

: Roland Kregel, Anita Bolhuis en Sjoerd de Jong



Klunder

: Hillechien Klunder, Jan Veltink en Michiel Bijmolen

Vanaf het moment dat de week van start ging heeft iedereen ervoor gezorgd dat alles
gladjes verliep. Iedereen heeft datgene laten zien waarin Annen groot is en waardoor het al
in lengte van jaren mogelijk is om een dergelijk spektakel te organiseren. Als laatste mogen
we zeker niet vergeten dat de week niet alleen mogelijk wordt gemaakt door een tomeloze
inzet van alle Anneroelen, maar dat dit ook zeker mede mogelijk wordt gemaakt door alle
sponsoren, waarvoor nogmaals hartelijke dank!
Door het succes van het programmaboekje in 2009, hebben we dit jaar wederom een
programmaboekje uitgebracht. Als tegenprestatie werden de sponsoren in het boekje
opgenomen, dan wel alleen met naam dan wel met een advertentie. Daarnaast kon ook
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weer gekozen worden voor een bedrijfsvlag aan één van de vlaggenmasten op de Brink.
Ook werden de sponsornamen op de sponsorpagina van de website van Sport- en
Spelweek vermeld incl. een link naar de eigen website van de sponsor.
Dit jaar werden de spelonderdelen wederom in en op de diverse (horeca) accommodaties in
Annen afgewerkt. In het programma waren ten opzichte van 2009 twee aanvullingen en een
wijziging aangebracht. De aanvullingen voor dit jaar zijn het realiseren van een Jeu de
Boules baan en een heus Streetveld. Beide zijn mede dankzij de Brede samenwerking
gerealiseerd. Verder is de zeskamp op verzoek vervroegd naar 16.00 uur i.p.v. 18.00 uur.
De maandag begon om iets na zessen met een geweldige voorstelling van AHA.
Daarna werd de 39e Sport- en Spelweek officieel geopend door onze voorzitter Ron
Kesselmans waarna alle ploegleiders en assistenten en de S&S-cie aan het publiek werden
voorgesteld. Daarna volgden biljarten (eigenlijk waren die al aan de gang), volleybal, bridge
Voorstellen ploegen

en dammen.

Op de dinsdag werden de onderdelen koersbal, badminton, pokeren en handbal afgewerkt.
Vrij vissen voor volwassenen werd ondertussen in de haven afgewerkt.
Op de woensdag vond om 12.00 uur de minizeskamp weer plaats in het zwembad, of
eigenlijk vijfkamp. Onder droge maar frisse weersomstandigheden werd de mini zeskamp
afgewerkt. Door de kou is besloten, in overleg met de EHBO en de ploegleiders, het laatste
spelonderdeel te laten vervallen. Dit jaar ging de beker naar ploeg Arends.
Bekerwinnaar mini-zeskamp
ploeg Arends

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Om 13.00 uur en 13.30 uur werd met respectievelijk de onderdelen klaverjassen > 55 jaar
en sjoelen begonnen. Bij het sjoelen in het Holthuys waren de Anner Zangoelen aanwezig
waar zij voor een vrolijke noot zorgden.
‟s Avonds vond zoals gebruikelijk de playbackshow plaats in de sporthal. In totaal werden
van 18.30 uur tot ca. 23.30 uur 24 optredens uitgevoerd met daar tussendoor de winnaars
nogmaals op het podium. Wederom was deze avond een ongekend succes en
dorps(reünie)feestavond.

Playbackshow (optreden
winnaar ploeg Klunder)

Op de donderdag vond ‟s morgens al vroeg tennis plaats gevolgd door de dorpsomloop,
eindspel en de brinkloop. Ook dit jaar reisden de ploegen met hun deelnemers en
supporters onder begeleiding van hun eigen verkeersregelaars door het dorp. De cursus
verkeersregelaar wordt door ons georganiseerd en kan iedereen aan deelnemen. Droog
maar koud weer maakte het weer een heus volksverplaatsingsfeest zonder
noemenswaardige blessures.
‟s Avonds vond darten en klaverjassen < 55 jaar plaats. Ook deze dag waren er weer veel
dorpsbewoners op de been.
Dorpsomloopspel ploeg Borg

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Vrijdags vond traditiegetrouw vissen plaats met tegelijk een ontbijt voor de ploegleiders in de
kantine van de manege. Om 10.00 uur vond de opening plaats van de jeu de boules banen
en streetveld door de gemeente waarna het de beurt was aan de sport- en spelploegen. Bij
Spanning en ontspanning

de jeu de boules waren zelfs enkele spelers uitgedost in Franse stijl incl. kaas, stokbrood en
wijn. Mooi was het te zien hoe gedreven maar ook ontspannen werd gespeeld.

Ook op het streetveld werd door de jeugd vel gestreden om de punten. Beide
spelonderdelen bleken een succes en zijn dan ook definitief opgenomen in het
weekprogramma.
‟s Middags vond het voetbal plaats. Hier werd geschiedenis geschreven want de
voetbalbeker ging voor de eerste keer in historie naar ploeg Klunder. ‟s Avonds kon er weer
gefietst worden. Deze fietstocht wordt elk jaar georganiseerd door de „Vrouwen van Nu‟.
Voor de tweede keer werd er gereden in twee routes. Een route van 10 km voor de jeugd en
een route van 21 km voor de ouderen. Deze opzet bleek al met al zeer succesvol en er werd
nog lang over nagepraat.
Zaterdag stond weer in het teken van cinqualon, zwemmen en de afsluitende zeskamp. De
opzet van de zeskamp was dit jaar net als vorig jaar, per spel alle ploegen in de baan zodat
de strijd goed zichtbaar is en leuk is voor het publiek. Dit blijkt wederom een succes, ook
gezien het tijdstip wanneer het was afgelopen. De sterkste ploeg van de zeskamp was ploeg
e

Kors. En de uiteindelijke winnaar van de 39 Sport en Spelweek is geworden ploeg Arends .
Na de prijsuitreiking in de sporthal door burgermeester Eric van Oosterhout was het nog
heel gezellig.

Zeskamp op de Brink

De sport- en
spelweekcommissie bestond
dit jaar uit: Henk Buutkamp,
Martin Kamping, Abel
Reitsema, John Dijkema,
Anneke Greving en Ron
Kesselmans. De schrijvende
pers bestond dit jaar uit een
nieuw duo; Gea Hamstra en
Janny Kremer. Met hun
„persauto‟ reden ze de hele
week door het dorp op zoek
naar nieuws voor de bulletins. Illustratief werden zij ondersteund door Bé Hegen en werd de
digipers verzorgd door Bram Triepels en Henriet Bulthuis. De hoofdscheidsrechter bij de
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afsluitende zeskamp lag in handen van oud CD gediende Roelof Speelman. Het bulletin
werd evenals voorgaande jaren weer perfect gedrukt door de OBS De Eshoek en verspreid
door diverse wijkbewoners.
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen:
Mini-zeskamp trofee…………………………………………………………

Ploeg Arends

Middenstandstroffee (voetbal)……………………………………………..

Ploeg Klunder

Commissie Dorpsbelangen beker (zeskamp)…………….……………… Ploeg Kors
Burgemeester Lambersbeker………………………………………………

Ploeg Arends

e

De eindstand van de 39 Sport- en Spelweek Annen luidde als volgt:
Plek

Ploeg

Punten

1

Arends

168,0

2

Posthouwer

159,0

3

Klunder

153,5

4

Kors

149,0

5

Borg

143,0

6 (rode lantaarn)

Kregel

133,5

e

Wees gerust: de 40 editie van de ANNER Sport- en Spelweek staat alweer gepland in
de week van 30 mei t/m 4 juni 2011.

4.2

BRINKFESTIJN
De CD heeft 5 jaar lang een Annermarkt georganiseerd. Na een stevige evaluatie is er
besloten om het in 2010 eens anders te gaan doen. Het idee van een BRINKFESTIJN werd
geboren. In het eerste weekend van september was het dan zo ver. In 2010 was dat op 3, 4
en 5 september.
Met een grote feesttent op de Brink en een echte Kermis ging het Brinkfestijn op
vrijdagavond swingend van start. Onder de bezielende leiding van Lianne Greving dansten
de meiden en jongens van Workout de sterren van de hemel. Tussendoor was het voor de
aanwezigen mogelijk om mee te doen aan een workshop Streetdance. De muziek werd
verzorgd door Radio Annen.
Zaterdagochtend organiseerde de Stichting Loopevenementen Annen (Hunzerunners) de
Annermarktloop . Met een kabouter-, jeugd-, 10 km en 4 mijl werd het een zeer geslaagd
evenement.
's Middags begon het
Brinkvolleybaltoernooi. Met 4 ploegen
was het aantal deelnemers (nog) niet erg
groot, maar het was erg gezellig. Mede
vanwege het mooie weer is het eerste
brinkvolleybaltoernooi erg geslaagd te
noe men. De winnaar van de middag
werd de voetbalvereniging.
Tegen de avond stegen er 3
luchtballonnen vanaf de Brink op. De
luchtreizigers werden onder grote publieke belangstelling uitgezwaaid. Door een klein
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ongelukje was er in de vierde luchtballon helaas een grote scheur ontstaan waardoor deze
niet kon opstijgen. De passagiers van deze luchtballon zijn een week later alsnog
vertrokken.
Direct na het opstijgen van de
luchtballonnen begon het zwientie tikk'n.
Wie zou het eerst, geblinddoekt (!) het
zwien aantikken? Water, modder en
zaagsel maakten het een echt spektakel.
Het toegestroomde publiek heeft
smakelijk kunnen lachen om de doldwaze
capriolen van de 24 deelnemers. Deze
zagen er na afloop echt uit als zwien'n.
Rosan Weijer mocht zich na afloop miss
"zwientie tikk'n" noemen.
Het klapstuk van het weekend was toch wel het
Oktoberfest op de zaterdagavond. Klinkhamer Catering
had de feesttent omgetoverd tot een echte Biergarten
met bloemen, lange

tafels, bierpullen enz. Veel

Anneroelen hadden de moeite genomen om zich om te
kleden tot een echte Heidi of Peter. De avond was dan
ook niet van een echt Tiroler bierfeest te onderscheiden.
Het was gezellig inhaken, dijenkletsen en proosten met
de bierpul in de hand. Natuurlijk was er een
prijsuitreiking voor de mooiste Heidi en Peter.
Zondag' s heeft Jacob Smit van de Oude Trekker en MotorenVereniging (OTMV) ervoor
gezorgd dat een ieder zich op de Brink kon vergapen aan mooie oldtimer tractoren en
andere r(b)onkende machines.
's Middags was het tijd voor de Boeldag. Annen had de zolders opgeruimd en de goederen
waren die ochtend ingebracht. Onze eigen veilingmeester Henk Buutkamp probeerde per
opbod de goederen van eigenaar te laten verwisselen. Dit alles onder een strak blauwe
lucht. Klinkhamer Catering had gezorgd voor de muzikale ondersteuning.
Na de openbare verkoop werd de koe van boer Willem Talens losgelaten in de speciaal
geprepareerde weide op de brink voor een echte schijt je rijk. Het veld was opgedeeld in
een aantal genummerde kavels. De kavels konden worden gekocht via loten die door de
handbalvereniging HVA aan de man waren gebracht. Op de plaats waar de koe een vlaai
legt zou een prijs vallen. Helaas heeft de koe het spel niet goed begrepen en probeerde
zelfs via een heuse uitbraak het spel te saboteren. Na verloop van tijd en veel hilariteit werd
het duidelijk dat de koe geen vlaai zou leggen. De prijs is uiteindelijk na loting door Petra
Zondag gewonnen. De opbrengst van het Schijt je rijk kwam ten goede aan HVA.
Ook de kermis werd alle dagen erg goed bezocht.
Annen kan terugkijken op een zeer geslaagd 1e Brinkfestijn.

4.3

KERSTFAIR
Zoals vorig jaar beloofd zouden we dit jaar het kerstspektakel terug laten keren, nadat het
vorig jaar niet was doorgegaan. We kwamen met het idee om dit feest in Dickens stijl te
laten plaatsvinden met een geheel andere opzet. Nadat de brink opnieuw was ingezaaid,
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hebben we ervoor gekozen om het veld te laten rusten, zodat het gras goed kan groeien
zonder dat dit wordt beschadigd door bezoekers en voertuigen. Uiteindelijk is ervoor
gekozen om dit op de parkeerplaats voor de sporthal te doen. Ook hebben we de naam van
dit evenement veranderd in Kerstfair. Op zaterdag 18 december heeft de eerste Kerstfair in
Dickens stijl plaatsgevonden rondom het streetveld. Er zijn ter voorbereiding enkele
avonden georganiseerd met alle gebruikers, zoals ondernemers, de Vrouwen van Nu en de
Vrienden van Oranje, Drenthina, AHA en Advendo. Ook werd er een kraam gebruikt voor
een goed doel (armlastige kinderen in Zuid-Afrika). Enkele leden van toneelvereniging
Advendo vulden de levende kerststal op het streetveld, waarbij ook twee ezels en enkele
schapen rondliepen. Muziekvereniging Drenthina blies leuke kerstliederen en zaten met de
dorpsomroeper en de Kerstman op een huifkar. Zij probeerden zodoende de mensen naar
de fair te krijgen. Op enkele locaties, waar onze oudere dorpsgenoten wonen, lieten we een
busje rijden van Stadman met onze
Gerrit Bazuin als chauffeur. Een
enkeling van hen liet zich vervoeren
en anderen waren toch bang om zich
lopend op de fair te begeven en
bleven thuis. Opmerkelijk waren de
hoeveelheid mensen die gehuld
waren in Dickens kleding. Veel
kleding is gehuurd, maar ons eigen
CD-lid Anneke Greving heeft zich
geweldig uitgeleefd achter de
naaimachine en veel Dickens kleding zelf gemaakt. Jeugdtheater AHA had haar eigen
kampement opgeslagen en boden de mensen gratis soep aan. Ook waren ze de figuranten
op de gehele markt. Tevens zorgden enthousiaste schoolkinderen van basisschool De
Eshoek voor een prachtig zangspel. Zij werden dan ook door de CD beloond met brood en
warme worst. Bijna aan het eind van de fair zorgde de Hubo voor een spetterend vuurwerk
op het sportveld, hetgeen zorgde voor een leuke combinatie met de fair. We kunnen
terugkijken op een prachtig evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is en als CD
bedanken we dan ook alle meewerkenden aan de Kerstfair 2010.

4.4

BEHEER EN VERHUUR
De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, beamer,
lichtkrant, aanhangers kuipsteekspel, pleemobiel, diverse spellen en materialen, tafels en
stoelen) te beheren en (beperkt) te verhuren. Dit verhuren gebeurt met name buiten Annen.
De (professionele) geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, maar wel uitgeleend aan (muziek-,
sport-, etc.) verenigingen en evenementen binnen Annen.
De diverse materialen liggen grotendeels in “De beuk”
opgeslagen (opslagschuur aan de Spijkerboorsdijk, zie foto )
en deels in de container die bij Roelof Kammer op het erf
aan de Wolden staat. In deze container zijn vlaggenmasten,
ongeveer 80 stoelen en een aantal planken, waarvan men
ook zitplaatsen kan maken, opgeslagen.
In 2010 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de
diverse materialen van Dorpsbelangen. Denk daarbij aan de
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spelmaterialen die voor diverse activiteiten zijn ingezet, zoals natuurlijk de Sport- en
Spelweek.
De muziekinstallatie is diverse keren gebruikt bij evenementen
(zoals: wandel- en zwem-4-daagse, Sinterklaas, Oranjefeest,
Sport- en Spelweek, Brinkfestijn en Kerstfair) en door verenigingen
(zoals: Voetbal, AHA, Drenthina en de Brinkruiters). In november
2010 hebben wij een draadloze headset aangeschaft. Deze unit
kan worden aangesloten op de bestaande ontvangers van de
draadloze microfoons. Sinterklaas heeft al dankbaar gebruik
gemaakt van de headset.
De kuipsteek is slechts 1 keer betaald uit gegeven. Daarnaast nog 2 keer gebruikt bij een
buurtfeest. Waren wel meerdere reserveringen maar die zijn vanwege het weer afgezegd.
De pleemobiel (mobiele wagen met toiletten) is afgelopen
jaar acht maal, één of meerdere dagen achter elkaar,
betaald verhuurt geweest. Daarnaast is deze nagenoeg
ieder weekend gebruikt door de verenigingen en bij
evenementen binnen het dorp.
De pleemobiel kwam echter voor verschillende kosten te
staan. De afweging is gemaakt om de pleemobiel te
reviseren of te investeren in een nieuwe unit. Gezien de
leeftijd van de pleemobiel en het regelmatige gebruik is
besloten om een nieuwe unit aan te schaffen. Mede dankzij een fikse donatie hebben wij in
december een nieuwe, grotere MSU (Mobiele Sanitaire Unit ) aangeschaft. Deze zal ook
commercieel ingezet worden om zo de investering terug te verdienen en de kosten voor het
dorp zo laag mogelijk te houden.
De beheer en verhuurcommissie bestond in 2010 uit:

4.5



Gerrit Bazuin voor algemene zaken



John Dijkema voor o.a. agendabeheer van het kuipsteekspel en de pleemobiel



Albert Mulder



André Niewijk voor o.a. agendabeheer geluidsinstallatie

FELICITATIE
De regels van de felicitatiecommissie luiden als volgt:


Oel

Bij verjaardagen van bewoners in het dorp:
-

80 jaar een Oel;

-

100 jaar een Oel.



Trouwfeesten: 50 jaar een Oel.



Sportprestaties: NK, EK of WK prestatie: € 50,-.



Onderscheiding op cultureel gebied (geridderd): € 50,-.

Er zijn in 2010 kaarten verstuurd naar:
* de familie Schnuck i.v.m. het overlijden van Evert Schnuck
* Rene en Margreet Kors i.v.m. de geboorte van zoon Tim.
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Er zijn uiltjes overhandigd aan:
* Dhr. G.J. ten Brink i.v.m. zijn afscheid als wethouder van de gemeente Aa en Hunze.
* Dhr. H. Santes i.v.m. zijn afscheid als wethouder van de gemeente Aa en Hunze.
* Mw. H. Udding i.v.m. haar afscheid als wethouder van de gemeente Aa en Hunze.
* Jan Berends, afscheid Sport en Spel pers.
* Martin Hadderingh, afscheid Sport en Spel, ploeg Kors.
* Roland Kregel, afscheid Sport en Spel, ploeg Kregel.
* Erik Posthouwer, afscheid Sport en Spel, ploeg Posthouwer.
* Hillechien Klunder, afscheid Sport en Spel, ploeg Klunder.
* Ronald Wijninga, afscheid Sport en Spel, ploeg Hamstra.
* Dhr. Bartho Fidder, wegens zijn benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau.
* Team Suderia Levarda, Nederlands kampioen combinerace, + kaart met 50 euro.
Een vleespakket is overhandigd aan:
* Ons bestuurslid Gerrit Bazuin i.v.m. knieoperatie.
Er zijn kraamkado's gegaan naar:
* Henk en Ineke Wijnholds i.v.m. de geboorte van zoon Jelle.
* Abel en Jessie Reitsema i.v.m. geboorte dochter Mirthe.
Er zijn presentjes gegeven aan:
* Pieter Nieborg i.v.m. afscheid van de CD.
* Yvonne Kremer i.v.m. afscheid van de CD.
* Tim Greving i.v.m. afscheid van de CD.
De felicitatiecommissie is eind 2010 opgeheven. Voortaan wordt tijdens elke vergadering
bepaald wie in aanmerking komt voor een felicitatie in welke vorm dan ook.

4.6

OUD PAPIER
Het oud papier werd ook in 2010 weer in 10 rondes opgehaald. Het
streven was om ook dit jaar weer meer als 300 ton op te halen en het
is gelukt, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het met de
hakken over de sloot was, 300.070 kg in totaal.
Maar door de prijs, in januari begonnen we met 4 cent maar in maart
was deze al gestegen tot 6 cent om daarna het hele jaar op deze prijs
te blijven, kunnen we toch spreken van een erg goed papierjaar voor de
commissie.
Deze goede papierprijs geeft de commissie ook weer meer mogelijkheden om aan haar
activiteiten iets extra‟s toe te voegen of een nieuwe activiteit te starten, getrouw aan onze
doelstelling om de leefbaarheid van het dorp Annen te versterken.
Ons streven voor 2011 is dan ook om weer die 300 ton te halen, maar dat kunnen wij niet
alleen daarvoor hebben we wel de hulp van de bevolking van Annen nodig, die door het
apart bewaren van het oud papier bijdragen aan een vermindering van de afvalkosten voor
de gemeente, en dus indirect ook voor zichzelf, en de commissie dorpsbelangen in staat
stellen om met de opbrengst haar activiteiten te bekostigen ter bevordering van de
leefbaarheid van het dorp.
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Wat de prijs gaat doen moeten we elk jaar weer afwachten, maar door de garantieprijs van
de gemeente zijn we elk jaar verzekerd van een bodemprijs, en deze bodemprijs is de basis
voor onze activiteiten.
Dat de prijs een groot verschil kan maken blijkt wel uit het feit dat er in 2009 meer kilo‟s
werden opgehaald maar dat het financiële resultaat van 2010 bijna dubbel zo groot was
als die van 2009.
In 2011 staan ook weer 10 rondes gepland en samen met de vrijwilligers van onze S en S
ploegen gaan we er weer voor, en de getallen zullen dan ook volgend jaar weer in het
jaarverslag staan, misschien nog wel mooiere dan die van het afgelopen jaar.

Opbrengsten oud papier

Maand

Opbrengst [kg]

Opbrengst [kg]

Opbrengst [kg]

Opbrengst [kg]

2010

2009

2008

2007

Januari

26.440

30.300

Februari

35.810

33.210

29.650

39.200

24.860

29.700

Maart
April

36.470

36.700

33.030

Mei

32.280

43.850

33.320

28.620

Juni

29.810

33.180

29.230

38.370

Juli

23.220

24.630

16.330

30.410

Augustus

24.970

23.290

September
Oktober

31.730

29.610

33.940

27.290

November

29.990

36.510

29.580

40.820

December

29.350

26.800

34.220

30.880

300.070

306.240

301.810

304.370

Totaal

4.7

35.750
29.140

AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN)
Locale agenda
Geen bijzondere activiteiten, in onze optiek aan vernieuwing toe nadat de gemeente hier
ook echt werk van maakt.
Streetveld / Jeu de Boulesveld – Brede Samenwerking
In klein comité is hard gewerkt om de realisatie van de jongeren en ouderen
ontmoetingsplaats te realiseren. Het resultaat mag er zijn: er ligt een fantastisch streetveld
waarvan druk gebruik gemaakt wordt én met relatief beperkte overlast naar de omgeving.
Het Jeu de Boulesveld heeft de commissie volledig zelf aangelegd in samenwerking met de
firma Wijnholds. Er zijn nog een paar kleine restpunten: spelregels en banken plaatsen en
verlichting van de parkeerplaats achter de sporthal.
In totaal heeft de JOOP een budget gekend van rond de € 65.000,- én werd deze JOOP
volgens planning op vrijdagmorgen 14 mei tijdens de sport- en spelweek door oud
wethouder Hedwig Udding geopend.
Kern- en Buurtgericht werken
Het door gemeente en organisaties Dorpsbelangen binnen de gemeente opgestelde
beleidsplan van 2008 komt naar de mening van onze commissie NIET uit de verf. Hierdoor
is naar onze mening het halfjaarlijkse overleg afgegleden en wordt er vooral over
stoeptegels en lantaarnpalen gepraat. Er is blijkbaar weinig vraag om van elkaar te leren.
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Onze commissie moet zich komend jaar een mening gaan vormen hoe en of wij hier nog wel
aan mee willen doen. Immers, onze rechtstreekse lijnen naar de gemeente zijn kwalitatief
goed.
Woonwensenonderzoek
Nadat in 2009 het bestemmingsplan door
de raad werd vastgesteld en de commissie
het overleg met de gemeente en politiek
opschortte vanwege een
vertrouwensbreuk, werd in 2010 na
bemiddeling van diverse partijen
afgesproken om gezamenlijk met
gemeente, Woonborg en Dorpsbelangen een woonwensenonderzoek te houden. Naast
Annen werden enkele kleinere kernen in de omgeving ook meegenomen.
Vanwege de politieke aardverschuiving na de verkiezingen van maart 2010 werd dit
onderzoek daadwerkelijk pas in september uitgevoerd. De commissie heeft haar inbreng
gehad in de opzet van de enquête, heeft de enquête huis aan huis opgehaald en heeft haar
inbreng gehad bij het eerste concept.
De response van de enquête was uitzonderlijk hoog: 49% van de uitgezette enquêtes waren
bruikbaar voor de analyse door Compaenen, het door de gemeente ingehuurde bureau. In
eerste instantie bleek dat er vooral behoefte is aan starterswoningen en seniorenwoningen.
Precies conform de visie van Dorpsbelangen. Er waren echter nog wat onduidelijkheden in
de conceptversie. Echter, er ligt blijkbaar al een definitief exemplaar bij B&W zonder dat wij
dit rapport kennen. Dit is in zoverre wat vreemd omdat alle partijen afgesproken hebben zich
aan de uitslag van de enquête te binden. Nu in ieder geval straks deze gegevens vast zullen
liggen, komt de volgende stap: Hoe gaan we de vraag in balans brengen met het aanbod.

4.8

PR
De PR Commissie heeft zich ten doel gesteld aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners,
verenigingen, stichtingen en ondernemers. Dit doel hebben we afgelopen jaar wederom
weten te bereiken.
Door het uitbrengen van dorpskrantje het “Oeleneis” werden de inwoners geïnformeerd over
de activiteiten die door de hierboven vermelde organisaties werden georganiseerd. In 2010
werd er vier keer een editie uitgebracht om onder andere het ophaalrooster oud papier, het
programma van de Sport- en Spelweek, het Brinkfestijn, de
Woonenquête en de Kerstfair onder de aandacht te brengen.
De heer Beuker bezorgde het “Oeleneis” persoonlijk bij
iedereen in de brievenbus. Na diens overlijden eind dit jaar
is Basisschool “de Eshoek” gevraagd het Oeleneis huis aan
huis te gaan bezorgen. We hopen er op deze manier weer
verzekerd van te zijn dat iedereen “ het Oeleneis” ontvangt.
In 2011 zal dit geëvalueerd worden met “de Eshoek”
Het verzorgen van publiciteit rondom de jaarlijks
terugkerende activiteiten van de Commissie Dorpsbelangen
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behoort ook tot de vaste taken van de PR Commissie. Tevens beheert zij de website
www.dorpsbelangen-annen.nl waarop o.a. al hun activiteiten vermeld staan, evenals het
oud-papier rooster, het Oeleneis in pdf-formaat en diverse handige links naar andere
internetpagina‟s.
De internetsite van de sport- en spelweek www.sportenspelweek.nl wordt niet beheerd door
de stichting, maar door Jan Berends in samenwerking met Dorpsbelangen.
De PR commissie verzorgde tevens de PR van de verschillende activiteiten naar de media
zoals de Schakel en de Oostermoer. Zij heeft er ook voor gezorgd dat door middel van
banners en flyers de Anneroelen herinnerd werden aan de activiteiten die in ons bruisende
Brinkdorp georganiseerd worden.
Nieuw in 2010 is de website www.annen-info.nl. Deze site
werd gemaakt in opdracht van Commissie Dorpsbelangen
door de heer R. Kluiving van Ribo-com. Via de site is onder
andere informatie te vinden over het dorp, verenigingen en
activiteiten. Ook de bedrijven die de CD ondersteunen zijn
hier te vinden. De site is bedoeld om op een gemakkelijke
manier informatie uit te wisselen en op te zoeken. De
hierboven genoemde website www.dorpsbelangen-annen.nl.
De PR commissie beheert deze site.
Ook nieuw in 2010 is Het Mededelingenblad. Deze digitale
bron van informatie komt geregeld uit en wordt gemaakt door de PR commissie. De
informatie voor het Mededelingenblad komt “uit het dorp zelf”. Verenigingen, bedrijven en
Anneroelen kunnen via deze digitale weg de overige Anneroelen informeren over activiteiten
en bijzonderheden over het dorp en de inwoners. Men kan zich via de site www.anneninfo.nl aanmelden voor het Mededelingenblad en dan krijgt men deze automatisch in de
mailbox. Eind 2010 waren er al meer dan 300 mensen die zich hiervoor aangemeld hebben.
Eind december verzorgde de PR commissie een bedankbrief. Deze brief werd via de post
en mail verstuurd naar alle sponsoren, verenigingen en mensen die mee hebben geholpen
om Annen ook in 2010 te laten bruisen!
De PR Commissie bestond in 2010 uit 4 leden: Henk Buutkamp, André Niewijk, Roelof
Kammer en Annemiek Visser

4.9

REVUE 2012
Op 5, 6 en 7 april 2012 zal wederom een revue worden opgevoerd door en voor Anneroelen
onder aanvoering van de revuecommissie. In januari zijn we begonnen met de
voorbereiding daar naar toe. Eind 2010 is een regisseur aangetrokken in de persoon van
Hebbo Benthem en staat het concept al aardig in de steigers. Voor 2011 is het zaak
financiën te zoeken bij diverse fondsen, toneelspelers/dansers/muzikanten/technici/
vrijwilligers te zoeken, accommodaties zoeken en een aanvang te maken met repetities.
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HOOFDSTUK

5

Financieel verslag

Gepresenteerd tijdens de openbare jaarvergadering d.d. 9 februari 2011.
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BIJLAGE

1

Verslag jaarvergadering 2010
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen
Annen d.d. 10 februari 2010
Aanwezig

John Dijkema

Albert Mulder

Roelof Kammer

André Niewijk

CD

Gerda Dijkema

Abel Reitsema

Martin Kamping

Gerrit Bazuin

Anneke Greving

Henk Buutkamp

Ron Kesselmans

Gerard Schoenmaker

Annemiek Visser
Notulist

Rabbe Vedder (CD)

Publiek

Anjo van Wely, Teun Marissen, Rudi Daniels, Klaas Behling, Harry Hamminga,
Pieter Nieborg

1.

Opening
Ron Kesselmans, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Na het
welkomstwoord neemt Ron de volgende agenda door:
1. Opening
2. Verslag openbare jaarvergadering 10 februari 2009
3. Jaarverslag 2009
4. Financieel verslag 2009
5. Dorpsvisie (locale agenda)
6. Rondvraag
7. sluiting

2.

Verslag van de openbare jaarvergadering van 10 februari 2009
Abel Reitsema was wel aanwezig.
Het streetveld en de jeu de boulesbanen hopen we nu echt op 14 mei a.s. te openen.
Er geldt wel een 30 km zone voor de gehele Ronkelskamp.
Verder wordt het verslag zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2009
De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek.
De woordvoerders van de verschillende subcommissies lichten de verschillende
onderwerpen van het jaarverslag mondeling toe.
T.a.v. beheer- en verhuurcommissie zijn er dit jaar 4 nieuwe informatie(z)uilen
aangeschaft.
T.a.v. Woonvisie zullen we dit jaar de startersvraag in samenwerking met de gemeente
invullen.
Teun Marissen vraagt of de Wegwiezer richting het dorpshuis wordt verplaatst, i.v.m.
grotere sociale functie. Ron meldt dat dit afhankelijk zal zijn van de vorderingen van de
verbouw van het dorpshuis en afspraken tussen de betrokken partijen. We verwachten
daar minimaal in de komende 3 jaar geen vorderingen.

4.

Financieel verslag 2009
Roelof Kammer, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe.
De kascommissie, bestaande uit Gerda Dijkema en Gerard Schoenmaker, heeft de
boeken in orde bevonden en stellen de voorzitter voor om de penningmeester décharge
te verlenen, waartoe door de vergadering wordt besloten.
De nieuwe kascommissie zal gevormd worden door Gerard Schoenmaker en Abel
Reitsema.
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5.

Dorpsvisie (lokale agenda)
Ron legt uit wat de bedoeling is onder dit agendapunt. Sinds de Dorpsvisie 2005 is er
een lokale agenda die jaarlijks door zowel Dorpsbelangen als de gemeente wordt
bijgewerkt. Dit wordt gepresenteerd (presentatie is bij dit verslag gevoegd). Gedurende
de presentatie worden de volgende vragen opmerkingen gesteld/gemaakt.
Dit jaar is de lokale agenda summier met Harm Jan Vos doorgelopen vanwege drukte
vanuit de gemeente.
De groene blokjes zullen verdwijnen omdat deze zijn verwezenlijkt.
Klaas Behling vraagt waarom er geen beweging is rondom het winkelcentrum. Men is
afhankelijk van de welwillendheid van de eigenaar van het winkelcentrum, een
beheersmaatschappij. Die is momenteel niet te bewegen. Maar ondanks dit kan de
gemeente natuurlijk zelf iets achter het winkelcentrum ontplooien.
Anjo van Wely vraagt zich daarom af waarom niet met de eigenaar wordt gesproken.
Dit is mogelijk alleen dan door de gemeente, wij zij geen partij.
Teun Marissen merkt op dat de Woonborg geen oog heeft voort de starters in het dorp.
Hier is Ron het mee eens. Rudi Daniels beaamt dit en ziet ook geen echte
medewerking van de gemeente. Hij was van plan een woning te kopen en die om te
zetten in wooneenheden voor starters. Als hij een advertentie plaatst voor zijn
bestaande ruimtes reageren zo maar 25 mensen. Maar hij kreeg geen toestemming van
de gemeente voor dit idee.
Teun Marissen oppert het idee om de gemeente te vragen naar de ontwikkelingen aan
de Hofakkers/Middenweg/Geerakkers.

6.

Rondvraag
Teun Marissen meldt dat er 17 feb. een raadsvergadering is over een urnenmuur op de
begraafplaats in Anloo. Hij is van mening dat wij een brede maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben, ook als het om dit soort zaken gaan, bijv.
toegang/gladheidbestrijding. Ook vindt hij het strooiveld een aanfluiting.
Vraagt naar de stand van zaken over het a.s. korenfestival. Klaas Behling licht dit toe.
Verder geeft hij een pluim weg voor de CD, zijn devies; houdt de vaart erin.
Anjo van Wely merkt op dat er voor 2011 geld beschikbaar is in het kader van culturele
gemeente.

7.

Sluiting
Ron nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken aan de bar en
sluit daarna de jaarvergadering.
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