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(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com) 

 

 
Jaarvergadering 

Maandag 16 april houden wij onze jaarvergadering. Zoals u gewend bent lichten wij dan 

onze activiteiten toe en zullen er enkele formele zaken aan bod komen. Ook is er 

gelegenheid voor inbreng en vragen van uw kant, als lid van onze vereniging. Helaas is 

het niet altijd mogelijk om dit tijdens de vergadering zelf naar tevredenheid te 

beantwoorden. Het bestuur wil dit graag verbeteren.  

 

Wanneer u nu al een aandachtspunt of concrete vraag heeft, zou u deze dan al vooraf 

aan ons willen meedelen. Wanneer u dit voor 1 april doet kunnen wij een goede reactie 

geven op de jaarvergadering zelf. Wij hopen dat we hiermee de vergadering inhoudelijk te 

verbeteren. Uw vraag kan telefonisch, per email of persoonlijk gesteld worden aan een 

van de bestuursleden. Natuurlijk blijft er op de avond zelf ook ruimte voor uw inbreng en 

vragen.  

 

Tot slot nog een aanvullende opmerking: de jaarstukken worden vooraf via de 

dorpswebsite hooghalen.nu gepubliceerd. 

 

Bestuurslid 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid met doorgroeimogelijkheden tot voorzitter. Wij zoeken 

iemand die banden heeft met en woont in Hooghalen, Laaghalen of Laaghalerveen. Wij 

streven ernaar om een goede afspiegeling te zijn van de inwoners binnen het dorp. 

 

Wij vergaderen als bestuur ongeveer 6 x per jaar en daarnaast zijn er nog enkele diverse 

overleggen. Als bestuurslid dient u rekening te houden met een tijdsdruk van circa 1 à 2 

dagdelen per maand. 

 

Heeft u zin om met ons enthousiast bestuur te samenwerken, inhoud te geven aan 

naoberschap en betrokken te zijn bij het dorp, inwoners en verschillende instanties binnen 

en buiten het dorp, neem dan contact op met de voorzitter en/of secretariaat. 

 

Dorpsronde met contactambtenaar 

Binnenkort wordt weer het jaarlijkse ronde door het dorp gemaakt met de 

contactambtenaar van de gemeente. Heeft u op of aanmerkingen met betrekking tot de 

staat van de openbare ruimte dan kan u dat doorgeven aan het bestuur van 

Dorpsbelangen per mail: dbhooghalen@gmail.com 
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MOEK 

MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) is een prijsvraag vanuit de gemeente voor buurten, straten 

of dorpen waarbij u plannen kunt indienen die een bijdrage leveren aan het mooier en 

leefbaarder maken van de eigen woonomgeving en de onderlinge band versterken. 

U kunt zich uiterlijk voor 2 april 2018 aanmelden middels een formulier op de website van 

de gemeente Midden-Drenthe (www.middendrenthe.nl). Hier kunt u ook meer vinden 

over de voorwaarden van de prijsvraag. 

 

 

Dorpsvisie Hooghalen - Slimmer Samen Werken  

administratie en penningmeesterschap van verenigingen 

 

Op de bijeenkomst in het Hoaler Hoes vorig jaar 20 oktober in het kader van de Dorpsvisie 

Hooghalen waren vele verenigingen en clubs uit Hooghalen aanwezig. In het kader van 

het onderwerp “Slimmer Samen Werken” is besproken waar de aanwezige verenigingen 

en clubs elkaar zouden kunnen versterken en waar behoefte aan is. 

 

Eén van de onderwerpen die hier sterk naar voren kwam was: de ondersteuning bij de 

administratie/ administratieve taken van de verschillende verenigingen/clubs. Veel 

groepen maken hoge kosten voor een relatief kleine administratie en hebben ook moeite 

om een opvolger te vinden voor de functie van Penningmeester binnen het bestuur. 

 

Vanuit Dorpsbelangen is dit signaal opgepakt en hebben we ondertussen contact 

opgenomen en overleg gehad met Stichting Administratie Hooghalen. Gezamenlijk 

hebben we besproken of we wellicht door samen te werken, in welke vorm dan ook, hier 

iets voor de bestaande verenigingen / clubs in Hooghalen kunnen betekenen.  

 

Tijdens dit overleg hebben we uitgesproken dat een vorm van samenwerking van beide 

kanten als zeer positief wordt gezien en indien de leden van Dorpsbelangen hier ook 

positief tegen over staan we dit verder gaan uitwerken. Het kan veel voordelen opleveren 

en kostenbesparend werken. 

 

Om een volgende stap te zetten in dit overleg willen we graag eerst inventariseren onder 

de verenigingen en clubs in Hooghalen wie hieraan eventueel behoefte heeft en in welke 

vorm. Denkt u als penningmeester of bestuur dat we hierin iets voor uw vereniging of club 

kunnen betekenen dan horen wij dit graag van u. 

Dit kan door een bericht te sturen aan dbhooghalen@gmail.com. 

Ook kunt u contact opnemen met Wybe Wiekema van Dorpsbelangen of Koos Wichers 

en/of Michiel Bregman van Stichting Administratie Hooghalen. 

 


