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Voorwoord 
 

2013 was een prachtig jaar waar wij als Stichting Commissie Dorpsbelangen met veel 

plezier en tevredenheid op terug kijken. Maandelijks vergaderen wij als complete commissie 

en daarnaast worden de activiteiten door subcommissies verder uitgewerkt en 

gecoördineerd. In februari leggen wij verantwoording af tijdens onze jaarvergadering waar 

een ieder welkom is. 

 

Het voorwoord beginnen we normaal gesproken met onze vaste activiteiten maar dankzij de 

verkiezing van Het Leukste Dorp Van Drenthe wil ik daar mee beginnen. Vanuit de CD 

hebben een paar mensen het initiatief genomen om deel te nemen aan de verkiezing maar 

als snel werden zij ondersteund door vele vrijwilligers. De samenwerking tussen de 

verschillende mensen en verenigingen en niet te vergeten onze ondernemers heeft de 

verkiezing tot een daverend succes gemaakt. Wanneer Annen de titel niet had gewonnen 

hadden we trots mogen zijn op de samenwerking en saamhorigheid die in Annen leeft. 

 

Nadat we met vele vrijwilligers in maart vanwege Annen Doet het dorp weer een stukje 

mooier hebben gemaakt, heeft de 42ste Sport- en Spelweek ons weer een prachtige 

Hemelvaartsweek opgeleverd. Door de inzet en het plezier van vele Anneroelen is het ook 

in 2013 een prachtige week geweest. Wel een week met een leermoment tijdens de 

playbackshow. Communicatie en afspraken blijken toch zeer belangrijk te zijn. Annen zou 

Annen niet zijn als de ploegleiders en de Sport- en Spelcommissie in onderleg overleg tot 

duidelijke afspraken zijn gekomen en zo zal het komend jaar ongetwijfeld weer een 

prachtige playbackshow worden met de inzet van jonge en oudere Anneroelen. 

 

Het Brinkfestijn stond dit jaar in het teken van mode, honden, fietsen en ondernemers. 

Een prachtig gevarieerd programma waar veel mensen op af zijn gekomen. De 

ondernemersbeurs was nieuw en dankzij ondernemend Annen zeer succesvol.  

De kerstfair in Dickensstijl was alweer voor het vierde jaar. Een nieuwe locatie met meer 

kramen dan voorheen. Veel bezoekers hebben kunnen genieten van de artiesten uit Annen 

en van alle mooie (kerst)artikelen. Het weer was helaas een spelbreker maar gezien het 

aantal bezoekers in totaal kunnen we toch spreken van een goede kerstfair. 

 

Een van de speerpunten van de CD in 2013 waren de starterswoningen. Na een goed 

bezochte bijeenkomst in de Grutter viel uiteindelijk de belangstelling tegen. Door nauw 

samen te werken met de gemeente en de starters opnieuw te mobiliseren en te informeren 

zijn er nu ruim 30 belangstellenden voor een woning in Annen. Begin 2014 zal er meer 

duidelijk worden wat de werkelijke mogelijkheden zijn in Annen voor starterswoningen. 

Ten slotte wil ik nog benoemen de start van de Sportvisie Annen. Het overleg met de 

sportverenigingen in Annen is eind 2013 geweest en nu zal de sportvisie verder uitgewerkt 

worden. Daarbij zullen we ook de inwoners van Annen om hun mening vragen. Eind 2014 

willen we de Sportvisie in Annen presenteren. 

 

Ik wil alle leden van de Commissie bedanken. Een ieder zet zich belangeloos en fanatiek in 

waardoor we, met zeer veel gezelligheid, goede en mooie resultaten kunnen behalen.   

 

Ype Tol, Voorzitter 
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HOOFDSTUK 

2 Bestuur 

2.1 BESTUURSLIJST 

Per 31-12-2013 waren de volgende personen lid van het bestuur: 

 
1 Ype Tol (voorzitter) 

= Dagelijks bestuur 
2 Rabbe Vedder (secretaris) 
3 Roelof Kammer (penningmeester) 
4 Jacob Supèr (vice voorzitter) 
5 Jacob Okken 12 Albert Mulder 
6 Gerrit Bazuin 13 Anneke Greving 
7 Betsy Wijnholds 14 Gerard Schoenmaker 
8 Roland Kregel 15 Gineke de Jonge 
9 Jos Hofsteenge 16 Annemiek Visser 
10 Abel Reitsema 17 André Niewijk 
11 Enrico Hanenbergh   
    
    

 
 

2.2 BESTUURSWISSELINGEN 

Vanwege het vertrek van Martin Kamping heeft Enrico Hanenbergh in november zijn plek 

ingenomen. Ook mochten we in november Jacob Supèr verwelkomen omdat Ineke 

Wijnholds de club in december heeft verlaten. 
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HOOFDSTUK 

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. 

 

Annen beleefde dit jaar voor de 42e keer  weer de inmiddels wereldberoemde Sport- en 

Spelweek. Deze editie werd zoals gewoonlijk weer in de hemelvaartsweek gehouden, dit 

jaar was dat van 6 mei t/m 11 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. De samenstelling 

van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten kende het afgelopen jaar ook een 

aantal wijzigingen, waarbij de wijzigingen onderstreept zijn: 

� Kuipers : Henk Kuipers, Lisanne Buutkamp en Ramon Daniels  

� Greving : Tim Greving, Karin Tiggelaar en Harmen Clement Zeubring 

� Roossien : Dennis Roossien, Ellen Schuurman en Christiaan van Trigt 

� Scheper : Dianne Scheper, Niels Honebecke en Marlies Mulder 

� De Jong : Sjoerd de Jong, Rick Pauwels en Sabrina Devigus 

� Bijmolen : Michiel Bijmolen, Irma Pladdet en Henk Braams 

 

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!  

 

Het gele programmaboekje wat sinds enkele jaren is ingevoerd, blijkt een succes te zijn. 

Ondanks de recessie in het land hebben we toch naast alle trouwe sponsoren van 

voorgaande jaren een tiental nieuwe sponsoren weten binnen te halen. Als tegenprestatie 

werden de sponsoren in het boekje opgenomen, dan wel alleen met naam dan wel met een 

advertentie. Tevens werd dit jaar het boekje in kleur gedrukt. Ook kon er gekozen worden 
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In 2013 zijn de dranghekken diverse keren gebruikt voor eigen evenementen en acht keer 

voor verhuur uitgeleend.  

Voor de MSU en dranghekken hebben wij een standaardcontract met voorwaarden. Deze 

wordt bij verhuur ondertekend, zodat het voor beide partijen duidelijk is. 

 

De beheer en verhuurcommissie bestond in 2013 uit: 

• Albert Mulder voor o.a. agendabeheer van het kuipsteekspel, dranghekken en de 

MSU; 

• André Niewijk voor o.a. agendabeheer geluidsinstallatie; 

• Gerrit Bazuin voor algemene zaken; 

• Jacob Okken voor algemene zaken. 

 

4.5 OUD PAPIER 

Het oud papier werd ook in 2013 weer in 10 rondes opgehaald. Het streven was om ook dit 

jaar weer richting de 300 ton te gaan maar dat is niet gelukt. We zijn blijven steken bij 275 

ton, maar in deze tijd van verregaande automatisering en het gebruik van tablets en 

smartphones is het een goede opbrengst te noemen. 

De abonnementen op gedrukte tijdschriften en kranten lopen terug en dat heeft ook effect 

op de ingezamelde kg’s oud papier, voor het komend jaar willen we dan ook graag uitgaan 

van 270 ton en liefst iets meer. 

De prijs is het gehele jaar rond de 5 cent/kg geweest, gezien de garantieprijs van de 

gemeente die 3,2 cent is mogen wij en de gemeente niet mopperen. Als de prijs hoger is als 

de garantieprijs van de gemeente hoeft deze niets bij te dragen, vandaar. 

Deze 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. 

Alle vrijwilligers van de ploegen en leden van Dorpsbelangen worden dan ook hartelijk 

bedankt voor hun werkzaamheden tijdens de papierinzamelingen, niet onvermeld mag 

blijven dat “onze Gerrit” er steeds weer voor zorgt dat de container bij het oude 

gemeentehuis goed beladen wordt, zie het bord bij de container voor een goede belading, 

graag jullie medewerking hierbij. 

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. 

In 2014 staan ook weer 10 rondes gepland en samen met de vrijwilligers van onze S en S 

ploegen gaan we er weer voor. 

Annen is het leukste dorp, laten we zorgen dat we ook het papierrijkste dorp worden van 

Drenthe. 
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BIJLAGE 1 Verslag jaarvergadering 2012 
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen 

Annen d.d. 13 februari 2013 

 

Aanwezig 

CD 

Albert Mulder Roelof Kammer André Niewijk Gerrit Bazuin 

Gineke de Jonge Jacob Okken Martin Kamping  Gerard Schoenmaker 

Roland Kregel Ype Tol Jos Hofsteenge Ineke Wijnholds 

Betsy Wijnholds Annemiek Visser   

Afwezig CD Abel Reitsema Anneke Greving   

Notulist Rabbe Vedder (CD) 

Publiek Klaas Behling, John Dijkema, Bate Boer, Henk Buutkamp, Harm Jan Vos 

 

1. Opening 

Ineke Wijnholds, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Ook is Harm Jan 

Vos, de contactambtenaar van de gemeente, aanwezig. Na het welkomstwoord neemt 

Ineke de volgende agenda door: 

1. Opening 

2. Verslag openbare jaarvergadering 8 februari 2012 

3. Jaarverslag 2012 

4. Financieel verslag 2012 

5. Dorpsvisie (locale agenda) 

6. Rondvraag 

7. sluiting  
 

2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 8 februari 2012  

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

M.b.t. de passenheidscriteria van woningen (het leeftijdscriterium voor 

seniorenwoningen is verlaagd naar 55 jaar) meldt Corry van Oers dat het altijd al 55 

jaar is geweest. Dit is geverifieerd en blijkt dat vanaf 2012 is verlaagd naar 55 jaar en 

daarvoor niet. 

 

3. Jaarverslag 2012 

De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek. 

 

De woordvoerders van de verschillende subcommissies lichten de verschillende 

onderwerpen van het jaarverslag mondeling toe. 

 

Klaas vraagt namens de Hunzerun of het mogelijk is dat de CD dranghekken en/of de 

MSU kosteloos beschikbaar stellen. Hij opteert om dergelijke kosten bijvoorbeeld 

inzichtelijk te maken met een maximum die je als CD vaststelt. Ineke reageert dit idee 

verder binnen de CD te bespreken. 

 

Bate vraagt naar de status van de seniorenwoningen. Ineke reageert dat de 

beschikbaarheid van soortgelijke woningen afhankelijk is van de doorstroming op de 

woningmarkt. Een enquête van Woonborg onder haar 55+ leden heeft aangetoond dat 

dit proces stagneert. Ook de ouderen zelf blijven zo lang mogelijk zitten. 
 
  



 JAARVERSLAG 2013 

 Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 25 

4. Financieel verslag 2012 

Roelof Kammer, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe. 

De kascommissie, bestaande uit Abel Reitsema en Jacob Okken, heeft de boeken in 

orde bevonden en stellen de voorzitter voor om de penningmeester decharge te 

verlenen, waartoe door de vergadering wordt besloten. 

De nieuwe kascommissie zal gevormd worden door Jacob Okken en Gineke de Jonge. 

 
5. Dorpsvisie (lokale agenda) 

Ineke 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 geen vragen en/of opmerkingen gesteld/gemaakt. 

Eind 2014 wordt een aanvang gemaakt met de actualisatie van de huidige Dorpsvisie. 

 
6. Rondvraag 

Bate: wat is het gemeentebeleid inzake het parkeren van voertuigen op openbaar 

groen, als voorbeeld stelt hij het grasveld aan de Molenakkers of de Borghoornsweg. 

Ineke zegt toe dit uit te zoeken. Tevens meldt zij dit aspect mee te nemen naar de St. 

Welzijn Aa en Hunze die een leefbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren in de S&S-wijk 

van ploeg Greving. 

 

7. Sluiting 

Ineke sluit de jaarvergadering en nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de 

CD te drinken. 
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