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Jaarvergadering 
Op maandag 16 april nodigt Dorpsbelangen u uit voor de jaarvergadering. De vergadering start 
op 20:00 uur in het Dorpshuis ’t Haoler Hoes. 
1.  Opening 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen algemene jaarvergadering van 10 april 2017 
4.  Jaarverslag secretaris 2017 
5.  Jaarverslag penningmeester 2017 
6.  Verslag kascommissie 
7.  Benoeming leden kascommissie 
8.  Vaststelling contributie 2018 
9.  Bestuursverkiezing 

Aftredend is Martijn van Middelaar. Martijn stelt zich niet herkiesbaar. Als nieuwe interim-voorzitter 
wordt Reinhard Mulder voorgedragen. Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de 
vergadering bij de secretaris worden aangemeld. 

10. Lopende activiteiten 
- Dorpskracht 
- Voortgang glasvezel 
- Project Landschapsbeheer 
- Dorpsvisie 

11. Ter besluitvorming: voorstel samenwerking Stichting Administratie Hooghalen en 
Dorpsbelangen 

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/dorpsbelangen). Ook zijn deze in te zien voor en tijdens de vergadering. 
 
Aansluitend aan het officiële gedeelte van de vergadering heeft het bestuur Werner Hoff 
(opbouwmedewerker Welzijn Mensenwerk) en Janneke Schieving (adviseur informele zorg en 
welzijn Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) uitgenodigd. Sinds 2017 werken zij nauw samen aan een 
project ‘Westervelders verbonden. Dit project is onderdeel van een landelijk project ‘Meer 
Veerkracht Langer Thuis’ van FNO (Fonds NutsOhra). In het project krijgen kwetsbare oudere 
bewoners in Westerveld de beschikking over een Compaan, een tablet speciaal ontwikkeld voor 
ouderen om kennis te kunnen maken met technologie. 
 
Het project draagt bij aan het langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen van ouderen doordat 
ze minder eenzaam zijn en doordat mantelzorg wordt ondersteund. De zorg voor ouderen blijft 
daarmee ook in de toekomst bereikbaar. 
  
Het project beoogt de volgende doelen: 

 Bevorderen van welzijn van ouderen door digitale sociale contacten met familie, vrienden, 
gemeente Westerveld en buurtbewoners makkelijker te maken. 

 Ontlasten van directe mantelzorg door verschillende toepassingen van mantelzorg op 
afstand te faciliteren en te verdelen over meerdere personen: familie op afstand, inzet van 
buurt, vrijwilligers. 

 Het eenvoudig aanbieden van diverse lokale diensten van lokale ondernemers in 
Westerveld. 

 Stimuleren van technologische innovatie in de ouderenzorg in de gemeente Westerveld. 


