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Notulen Jaarvergadering 2017 
 

Datum    10 april 2016 

Plaats    ’t Haoler Hoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  32 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: de heer en mevrouw Kikstra en Braam, mevrouw D. 

Lammertink. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 11 april 2016  

De voorzitter behandeld de notulen per pagina. Zonder opmerkingen worden de notulen 

vastgesteld. 

  

4.  Jaarverslag secretaris 2016 

Het jaarverslag wordt per pagina door de secretaris aan de orde gesteld. Bij punt 5 wordt 

aangegeven dat Hoaler Hoes 2 woorden en met 2 hoofdletters zijn. Dit zal worden aangepast. 

Dhr. J. Buiter geeft aan dat voor het realiseren van een fietspad tussen Hooghalen en Hijken 

ook provinciaal geld beschikbaar is. Marjan heeft aangegeven dat dit bekend is. Verder geeft 

Marjan een korte toelichting over het gesprek dat is geweest met de gemeente Midden-

Drenthe over het fietspad. Er wordt sowieso een fietspad aangelegd langs de stille kant van 

het Oranjekanaal richting de Eursinge. Tijdens dit overleg is wel aangegeven dat deze 

fietsverbinding aantrekkelijk moet worden gemaakt voor de fietser om hierlangs te gaan i.p.v. 

de route langs de Hijkerweg. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2016 

Afgelopen jaar was een bijzondere periode. Het boekjaar liep dit jaar van 1 maart tot 31 

december. Volgend jaar wordt weer een normaal boekjaar van 1 januari tot 31 december. 

 

Mevrouw Broekhuizen geeft aan dat het kapitaal oploopt. Wybe geeft aan dat dit niet het 

geval is. De € 12.000, -- is niet vrij besteedbaar een deel is gereserveerd voor o.a. de AED 

Hulpverlening. Ongeveer een bedrag van € 4.000- € 5.000, -- is vrij besteedbaar.  

Voorstel is om het geld voor de AED-hulpverlening over te dragen van EHBO naar 

Dorpsbelangen, zodat alles m.b.t. AED-hulpverlenging bij 1 vereniging is ondergebracht. 

 

Mevrouw Talens geeft ook aan dat de reservering voor het project Brootacker een vertekend 

beeld geeft. Tevens merkt zij op dat er meer kosten voor vergaderingen zijn gemaakt. Door 

Wybe wordt aangegeven dat dit komt door de extra bijeenkomsten in het kader van de 

Dorpsvisie en de kosten van het BOKD. 

 

De heer Idema geeft aan dat de begroting van 2016 niet geheel duidelijk te lezen is, maar na 

uitleg pas duidelijk is. Hij verzoekt om dit aan te passen voor de volgende keer. 
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Na het beantwoorden van de bovengenoemde vragen wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Dit jaar hebben de heren Bruins en Volkerts de kascontrole uitgevoerd. 

  

Er is het advies gegeven door de kascommissie de presentatie van de cijfers zo te wijzigen 

dat duidelijk blijkt hoe de reserveringen zijn opgebouwd en welk deel vrij besteedbaar is en 

welk deel van de reservering nog is gealloceerd aan een specifiek project of activiteit. 

De penningmeester geeft aan dit volgend jaar door te voeren en onderschrijft dat dit een 

duidelijker overzicht zal geven. 

  

Doordat meer verenigingen/ stichtingen/ activiteiten gebruik willen gaan maken van 

Dorpsbelangen bij ondersteuning in hun administratie, is het volgens de penningmeester 

verstandig om de administratie door meer dan één ter zake kundige personen te laten 

uitvoeren en controleren. 

De penningmeester (Wybe) geeft aan hiervoor al iemand op het oog te hebben die hierbij wil 

helpen en met instemming van de vergadering zal hij hem hiervoor te benaderen. 

  

Mevrouw Broekhuizen vindt wel dat dit in samenspraak moet gaan met de leden van de 

kascommissie.  Wybe geeft aan dat dit reeds met de kascommissie is besproken. 

  

De heer Bruins geeft tenslotte namens de kascommissie aan dat de financiële rapportage 

akkoord is bevonden en in de administratie geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. 

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

applaus. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt de heren Bruins en Volkerts voor de kascontrole. 

Er wordt 1 nieuw lid benoemd om de kascontrole volgend jaar uit te voeren. Volgend jaar zal 

de kascontrole door de heren G. Volkerts en J. Janssen worden uitgevoerd 

 

8.  Vaststelling contributie 2017 

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

 

9.  Bestuursverkiezing  

Henk Oldenkamp en Marjan Braam worden herkozen voor de komende bestuursperiode. 

Albertje Elso neemt afscheid van het bestuur. Martijn geeft een speech en geeft Albertje een 

presentje voor haar tijd in het bestuur. 

 

De nieuwe bestuursleden Jeroen van der Leur en Piet Jansen stellen zich kort voor. 

 

10. lopende activiteiten 

 

10. A Lopende activiteiten: Dorpskracht 

Iedere dinsdagmorgen is het dorpskrachtcafé open van 10 tot 12 uur. Om de week is er een 

activiteit van ongeveer een half uur, deze start om half 11. Tijdens de activiteit wordt een 

onderwerp besproken of wordt er een presentatie gehouden.  
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10.B Lopende activiteiten: Voortgang Glasvezel 

Inmiddels staat het eerste POP-gebouw. De gemeente Midden-Drenthe is in 11 deelgebieden 

verdeeld. Door een financiële meevaller vanuit de begroting kan iedereen in de gemeente 

worden aangesloten op het glasvezelnetwerk 

 

De heer Boer heeft 2 vragen omtrent dit project: 

1. Hoe verloopt de communicatie i.v.m. de aanleg van de huisaansluiting 

2. Hoe wordt omgegaan met het gazon? 

De heer Boslooper geeft antwoordt op de vragen 

1. Voor de aanleg wordt eerst een schouw gedaan 

2. Waarschijnlijk wordt er onder het gazon geboord.  

 

10.C Lopende activiteiten: Project Landschapsbeheer 

Henk Oldenkamp geeft aan dat de afgelopen jaar dat het dorpsommetje samen met 

Duurzaam Hooghalen, jeugdsoos en Landschapsbeheer aangepakt. Ook de samenwerking 

binnen dit project met het AZC is goed bevallen. 

Het afgelopen jaar is flink gewerkt aan het Witte Zand, Vos Veentje. Tevens zijn 5 personen 

geslaagd voor een cursus die Landschapsbeheer heeft gegeven voor het licht vellen van 

bomen. 

 

De heer Buiter vraagt of er ook wat wordt gedaan voor het remmen van de klimop aan de 

Bosweg. Hierover zijn verschillende meningen wat hiermee te doen. Landschapsbeheer 

neemt dit in beraad en komt later met een plan. 

 

10.D Lopende activiteiten: Dorpsvisie 

Martijn geeft een korte weergave van wat tot nu is besproken voor de Dorpsvisie. Er zijn 5 

verschillende thema’s benoemd die uitgewerkt kunnen worden. Dit zal het bestuur niet zelf 

oppakken, maar in samenspraak met werkgroepen. Is er geen belangstelling voor een 

bepaald thema, wordt deze dus ook niet uitgewerkt. De 5 thema’s zijn: 

- Veilig en bereikbaar Haolen 

- Gebruik van Haolerruimte 

- Nieuwe Haolerruimte 

- Slimmer samenwerken 

- Duurzaam en Groen Haolen 

 

Mevrouw Buiter vraagt of voor alle 5 de thema’s werkgroepen worden gemaakt. Martijn geeft 

aan dat er alleen een werkgroep wordt gemaakt als er belangstelling is vanuit het dorp. 

Duurzaam en Groen Haolen zal ondergebracht worden bij de stichting Duurzaam Hooghalen. 

Gebruik van Haolerruimte en nieuw Haolerruimte zal worden gecombineerd, hiervoor hebben 

zich al enkele dorpsbewoners zich voor aangemeld. 

 

Mevrouw Smit geeft aan dat de geluidsoverlast van de A28 erger wordt. Vanuit het bestuur 

wordt het volgende gereageerd op dit moment kunnen wij er niks aan veranderen, mocht in 

de toekomst er werkzaamheden worden uitgevoerd op dit traject zullen wij in contact treden 

met Rijkswaterstaat. 

 

De heer Boer geeft aan veel overlast te ervaren van het snelle rijden op de Smilderweg. Hij 

vraagt wanneer de matrixborden kunnen worden geplaatst. Reinhard geeft aan dat hierover 
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contact is met de gemeente Midden-Drenthe. Martijn stelt voor om in een persoonlijk gesprek 

hierover te hebben. 

De heer Broekhuizen geeft aan dat je de wijkagent Aukje Meulman hiervoor kan inlichten. 

 

Mevrouw Broekhuizen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. een multifunctionele 

accommodatie. Martijn geeft aan dat hiervoor geen ontwikkelingen zijn. Op 2 mei a.s. is er 

een bijeenkomst met de Woonservice. Mevrouw Broekhuizen geeft aan dat in haar functie als 

raadslid vorige week de woonservice in de raad is geweest voor een toelichting over 

starterswoningen. Hierover heeft de heer De Jonge van woonservice een presentatie 

gegeven. 

  

11.  Rondvraag 

• Mevrouw Buiter vraagt waar de 5 sterren dorp borden zij gebleven, nu er nieuwe 

plaatsnaamborden zijn geplaatst. Reinhard geeft aan dat deze in het depot van de 

gemeente liggen. Wij zijn ons nu aan het oriënteren waar deze borden het beste 

kunnen worden geplaatst. 

• Mevrouw Broekhuizen geeft aan dat nu Albertje uit het bestuur is het wenselijk is dat 

iemand van het bestuur aansluit bij het overleg voor Dorpskracht. Martijn zegt toe dat 

in het volgende bestuursoverleg van Dorpsbelangen iemand deze plek zal invullen 

• De heer Bruins geeft aan dat de heggen aan de Asserweg tussen de Oude 

provinciale weg erg hoog zijn. Dit belemmert het overzicht. Reinhard geeft dit door 

aan zijn contactpersoon binnen de gemeente Midden-Drenthe. 

• De heer De Kruijff vraagt zich af wat er gedaan wordt met de ruimte naast de 

Jeugdsoos? 

• De heer Broekhuizen geeft nogmaals aan dat er als er belangstelling is voor het 

schrijven van stukjes voor de website mensen altijd welkom zijn om te ondersteunen. 

Tevens wordt door de redactie een training/workshop gevolgd om de website breder 

aan te bieden. 

• De heer Etten geeft aan dat op de kruising Smilderweg, Stationsstraat en Hoofdstraat 

een knik zit, hij ziet daar graag een lantaarn worden geplaatst voor het overzicht. 

 

12.  Sluiting  

Na de getoonde film over het 45-jarige jubileum van de jeugdsoos All Skin sluit de voorzitter 

de vergadering en bedankt ieder voor de bijdrage en de komst.  

 

Hooghalen, 16 april 2017 

 

 

M. van Middelaar     M. Braam 

Voorzitter      Secretaris  

 


