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Notulen Jaarvergadering 2015 
 

Datum    13 april 2014  

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  39 leden  

Notulist    Marjan Braam 

 

1.  Opening  

De voorzitter Martijn van Middelaar heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering in 

deze mooie en ruime zaal. 

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: J. Broekhuizen, R. Broekhuizen, K. Oostenbrink, J. 

Buiter, J. Buiter, J. Kogelman (gemeente Midden-Drenthe) en H. Kamps (Welzijnwerk 

Midden-Drenthe) 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 14 april 2013  

De voorzitter behandelt de notulen per pagina. De notulen worden zonder opmerkingen 

vastgesteld. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2014 

Het jaarverslag wordt per pagina door de secretaris aan de orde gesteld. Het jaarverslag 

wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2014 

De penningmeester neemt het jaarvelg door. Er zijn geen vragen over het jaarverslag en 

wordt vastgesteld. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Henk Horlings geeft namens de kascommissie aan dat alles akkoord is gevonden. Hij stelt 

voor de penningmeester decharge te verlenen. De leden bevestigen dit met een applaus. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt Henk Horlings en Job Dubbelhuis voor de kascontrole. Er worden 2 

leden benoemd om de kascontrole volgend jaar uit te voeren, dit zijn de heren Albert Bruins 

en Harmannus de Jonge. De reserve wordt nog benoemd. 

 

8.  Vaststelling contributie 2015 

Er is geen aanleiding de contributie te verhogen, dus dit wordt gehandhaafd op € 5,00. 

 

9.  Financiële verantwoording Belevingsplan Brootacker II  

Anita geeft door middel van foto’s een korte samenvatting van alle werkzaamheden die zijn 

uitgevoerd om het Belevingsplan Brootacker II tot een groot succes te zijn. Over de financiële 

verantwoording en de uitvoering van het plan zijn geen opmerkingen 
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10. Bestuursverkiezing 

Er zijn 1 bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar, Anita Talens. Er heeft zich één kandidaat 

gemeld, Albertje Elslo. De voorzitter stelt voor om Albertje Elslo als lid te benoemen in het 

bestuur. Door middel van een applaus geven de leden aan akkoord te gaan met de 

benoeming van Albertje Elslo. 

Anita wordt door Martijn bedankt voor haar 15 jaar lid van ons bestuur te zijn geweest. Anita 

heeft veel verschillende projecten geleid en zullen haar actieve en enthousiasme missen. 

Gelukkig verdwijnt Anita niet helemaal uit beeld en blijft zich actief inzetten in het dorp. Anita 

ontvangt een attentie van het bestuur. 

 

11. Bevrijding Hooghalen 70 jaar 

Op 12 april jl. was het 70 jaar geleden dat Hooghalen is bevrijd. Op deze dag is het 
infopaneel onthult bij het 4 mei herdenkingsmonument. In opdracht van het bestuur van 
Dorpsbelangen is door de vrijwilligers van het 4 mei comité en de Historische werkgroep een 
bijzonder mooi paneel ontworpen. 
Tijdens de onthulling zijn 2 verhalen verteld van oud-inwoners over de bevrijding van 
Hooghalen, het verhaal van dropssmid Johannes Elslo en van Bertus Hoogeveen. Daarna is 
door de heer Bergsma een gedicht voorgedragen van Johannes Hidding.  
De officiële onthulling van het infopaneel is verricht door ooggetuige mevrouw Timmerman-
Stevens. Hiermee is symbolisch de geschiedenis overgedragen aan de jongste generaties 
Haolers. 
 
Na het officiële onthulling was er gelegenheid om in het Haolerhoes een bezoek te brengen 
aan de expositie over de bevrijding van Hooghalen. Deze bijzondere materialen uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn verzameld door Rinke Feenstra en door hem opgesteld in de hal 
van het dorpshuis en te zien tot 12 mei. Op de dorpssite kunt u meer informatie vinden over 
de Tweede Wereldoorlog, waarbij de twee herinneringen van dorpsbewoners. 
 

11.A Lopende activiteiten: Project Ouderenwelzijn 

Martijn van Middelaar geeft kort de zaken weer over dit project. Ongeveer 5 jaar geleden is 

het project Ouderen onder Dak beëindigd. Vanuit dit project zijn diverse nieuwe initiatieven 

voorgekomen. Het bestuur wil nu graag weten of de activiteiten nog aansluiten bij de 

behoeften. En of de structurele vorm van ondersteuning moet worden geboden aan het dorp. 

Anita Talens van het bestuur is vorig jaar in overleg geweest met de organisaties die 

activiteiten organiseren voor ouderen en zal di jaar meer gesprekken hebben. Aan het eind 

van 2015 zal ze een advies geven aan het bestuur. 

 

Centraal punt is wel, wanneer val je onder de doelgroep Ouderen. Veel activiteiten zijn 

geschikt voor alle volwassenen. 

 

Wanneer u mee wilt denken hierover, meldt u zich dan aan bij het bestuur. 

 

11.B Lopende activiteiten: Voortgang Glasvezel 

Wybe Wiekema roept één ieder op om naar de informatiebijeenkomst van Glasvezel Midden-

Drenthe op 23 april te komen in het Dorpshuis. Hij geeft aan dat glasvezel doorgaat als er 65 

% van de bewoners van het buitengebied zich hebben aangemeld. 
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11.C Lopende activiteiten: Project Landschapsbeheer 

Henk Oldenkamp geeft kort weer wat het project Landschapsbeheer inhoudt. 

Landschapsbeheer Drenthe heeft recent een project aan het bestuur gepresenteerd: 

Landschap onderhouden we samen. Doel van het project is om vrijwilligersgroepen actief te 

krijgen in de regio Hijken-Oranje-Hooghalen. Op het moment zijn er in Hooghalen 4 groepen 

aangemeld, welke mogelijk met 3 groepen worden uitgebreid. Gedurende dit jaar zullen deze 

groepen ondersteuning krijgen van Landschapsbeheer om hun taak zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren. Wanneer u ook, als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan de verbetering 

van de leefomgeving, neem dan contact op met het secretariaat. 

 

Landschapsbeheer is een faciliterende organisatie, zij geven advies en ondersteunen 

vrijwilligersgroepen. Contactpersoon vanuit het bestuur is Henk Oldenkamp. De reeds 

aangemelde groepen zijn Zantinge, De Boktor, Brootacker en Witte Zand. De 3 potentiele 

groepen zijn Onderhoudsgroep sportpark, School en Dorpsommetje (aanliggende 

grondgebruikers) 

 

11.D Lopende activiteiten: Project Dorpskracht 

Reinhard geeft een korte weer wat het project Dorpskracht inhoud. 

Van dorpsbewoners wordt steeds meer verwacht dat ze zelfredzaam zij en dat de 

maatschappelijk kunnen blijven deelnemen in de samenleving. Daarvoor kan een beroep 

worden gedaan op de mededorpsbewoners, die hun talenten gebruiken om anderen te 

helpen. Het project Dorpskracht gaat op zoek naar de behoeften in hulp en probeert hierin te 

voorzien. Met als resultaat dat alle dorpsbewoners, van 0 tot 100 jaar prettig en langdurig in 

ons dorp blijven wonen. Een projectgroep bestaande uit een 6-tal dorpsbewoners in onlangs 

van start gegaan. Als het goed is bent u onlangs over dit project geïnformeerd door middel 

van een persoonlijke brief. 

 

In de eerste fase van dit project wil de projectgroep in kaart brengen welke hulp al wordt 

gegeven en waar behoefte aan is. Met behulp van huiskamergesprekken willen we deze 

informatie te achterhalen. Het kan zijn dat u binnenkort, door iemand uit uw straat of buurt, 

voor dergelijk huiskamer wordt uitgenodigd. Wij hopen dat u aan deze uitnodiging gehoor wilt 

geven. 

 

12.  Rondvraag 

• De heer Timmer vraagt waarom de secundaire weg naar Beilen geen 60 km-weg is 

en dat de secundaire weg naar Assen dat wel is. 

Wybe Wiekema geeft aan dat de Beilerweg wel als 60 km-weg is aangemerkt in het 

verkeersplan van de gemeente Midden-Drenthe. Binnenkort zullen aan de Beilerweg 

dan ook verkeersborden worden geplaatst. 

• De heer Kikstra geeft aan dat de verlichting aan de Bosweg slecht is, waardoor de 

hondenbezitters het bos ’s avonds niet ingaan om de honden hun behoefte te laten 

doen in plaats daarvan laten ze de honden hun behoeften doen op het grasveldje aan 

de Bosweg. Hiervan heeft hij veel overlast. 

Afgesproken wordt dat we een stukje in de Boerhoorn plaatsen dat hondenbezitters 

hier rekening mee moeten houden. 

• Mevrouw Kinds geeft aan dat sinds De Drift nieuwe lichten in de straatlantaarns 

hebben gekregen de straatlantaarn op het kruispunt De Drift-Hoofdstraat kapot is. 
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13.  Sluiting  

Na de presentatie van Renée Lagerwaard en Albert Bruins over de coöperatieve gedachte 

van Duurzaam Hooghalen, bedankt de voorzitter de sprekers met een kleine attentie. 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor de bijdrage en de komst.  

 

Hooghalen, 11 april 2016 

 

 

M. van Middelaar     M. Braam 

Voorzitter      Secretaris  

 


