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(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dorpsbelangen@hooghalen.nu) 
 

Jaarvergadering 
Op maandag 11 april nodigt Dorpsbelangen u uit voor de jaarvergadering. De 
vergadering start op 20:00 uur in het Dorpshuis ’t Haolerhoes. 

 
1.  Opening 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen algemene jaarvergadering van 13 april 2015 
4.  Jaarverslag secretaris 2015 
5.  Jaarverslag penningmeester 2015 
6.  Verslag kascommissie 
7.  Benoeming leden kascommissie 
8.  Vaststelling contributie 2016 
10.  Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn Wybe Wiekema en Reinate Lageman. Reinate stelt 
zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt huidig bestuurslid Wybe 
Wiekema voor als penningmeester. Tegenkandidaten kunnen tot 24 
uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden 
aangemeld. 

11. Lopende activiteiten 
- Project Dorpskracht 
- Voortgang glasvezel 
- Project Landschapsbeheer 

12. Rondvraag 
13.  Sluiting 

 
De notulen alsmede het jaarverslag zijn bij de bestuursleden in te zien vanaf 9 
april. Tevens zijn ze vanaf deze datum gepubliceerd op de dorpssite van 
Hooghalen (www.hooghalen.nu). Ook zijn deze in te zien voor en tijdens de 
vergadering. 
 
Aansluitend aan het officiële gedeelte van de vergadering heeft het bestuur het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgenodigd. Zij zullen vertellen over de 
komende ontwikkelingen.  
 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs ! 

 

Glasvezel 

Het lijkt rustig rond de stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe, echter 

het tegendeel is waar.  
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Momenteel wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van offertes voor de 

uiteindelijke aanbesteding. Binnenkort is de detail engineering van het netwerk 

gereed en kunnen de offerte aanvragen worden verstuurd.  

 

De tijdlijn waar de stichting momenteel mee werkt is de volgende: 
•  April  financiering rond maken 
•  Mei  aanbestedingsprocedure afronden 
•  Juni  oprichting van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe 
•  Juli en augustus zal de aannemer de voorbereidende werkzaamheden 
 verrichten, waaronder vergunning aanvragen. 
•  September: start graafwerkzaamheden  
 
Zoals gezegd, het lijkt rustig, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt. 

 
 

AED-hulpverlening 
In februari en maart heeft een groot deel van de AED-hulpverleners hun 
herhalingslessen gevolgd. Het overige deel neemt via de werkgever deel aan 
de jaarlijkse herhalingslessen. Op het moment telt onze regio 51 hulpverleners. 
Verdeeld over de 4 AED’s zijn dit 25 voor Hooghalen; 10 voor Laaghalen; 11 
voor Laaghalerveen en 5 voor Oosthalen. Vooral in de gebieden buiten de 
dorpskern kunnen we nog wel extra hulpverleners gebruiken. 
Mogelijk heeft u nu al BHV, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden. Maar ook 
als u nog geen opleiding heeft gehad, bent u van harte welkom.  
Wanneer u interesse heeft, neem dan contact op met het secretariaat. 
 


