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Jaarverslag secretaris 2018 

 

1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2018 aan. 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal eind 2018 bedroeg 337. 
 
Het ledenaantal is gelijk gebleven in vergelijking met het vorige jaar. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

M. van 
Middelaar 

Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Paasvuur 

W. Wiekema Vice-
voorzitter/penningmeester 

BOKD, Paasvuur, Glasvezel, 
Ledenadministratie 

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg 
Midden-Drenthe 

H. Oldenkamp Lid BOKD, Landschapsbeheer 
R. Mulder Lid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

dorpscontactpersoon  
P. Jansen Lid Dorpskracht, glasvezel 
J. van der Leur Lid Dorpscontactpersoon, paasvuur 

 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is Martijn van Middelaar afgetreden als 
voorzitter. Reinhard Mulder is voorgedragen als ad interim-voorzitter. Hij bedankt 
Martijn voor de afgelopen jaren in het bestuur.  
 
Het bestuur is 8 keer bijeen geweest.  
 

4.  INFORMATIE 
 
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen van de vereniging worden door het 
bestuur bekend gemaakt in de dorpskrant De Boerhoorn en op de site 
www.hooghalen.nu/dorpsbelangen. 
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5.  DEELNEMINGEN 
 

 Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) 
BOKD is een belangenbehartigende organisatie die zich inzet voor een leefbaar 
platteland in Drenthe.  
De vertegenwoordigers W. Wiekema en/of H. Oldenkamp van ons bestuur 
nemen deel aan vergaderingen.  

 Dorpenoverleg Midden-Drenthe 
Dorpenoverleg behartigt de collectieve belangen en de leefbaarheid van alle 
kleine dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe. Zij is bevoegd om gevraagd en 
ongevraagd de gemeente te adviseren over relevante onderwerpen. R. Mulder 
en/of M. Braam en/of J. van der Leur zijn aanwezig tijdens de halfjaarlijkse 
ledenvergaderingen. Sinds 2016 worden de halfjaarlijkse ledenvergaderingen 
gecombineerd met het contactambtenaren overleg in verband met de vele 
gezamenlijke onderwerpen. 

 

6.  OVERIGE CONTACTEN 
 

 Gemeente Midden-Drenthe 
Er is regelmatig contact met de gemeente over diverse zaken. 
Onderwerpen met betrekking tot onderhoud van wegen en groen worden 
besproken met de contactambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe.  
De contacten met de gemeente Midden-Drenthe lopen via R. Mulder en na de 
jaarvergadering door J. van der Leur.  

 Welzijnwerk Midden-Drenthe 
Doelstelling van deze groep is het behoud en bevordering van het welzijn van 
groepen bewoners binnen de gemeente Midden-Drenthe. 
Het bestuur heeft contact met de plattelandswerker J. Verdijk. De werkgroepen 
Buurtacademie en Dorpskracht hebben contact met de welzijnswerkers H. 
Kamps en T. Tilkema.  

 

7.  ACTIVITEITEN  
 

 Paasvuur 2018 
Het paasvuur werd om half 8 aangestoken. Net als het voorgaande jaar is ervoor 
gekozen om voor de stort van snoeihout een vrijwillige bijdrage te vragen. Dit 
pakt nog goed uit en hiermee is het paasvuur kostendekkend. 

 Buurtacademie 
Ook in 2018 zijn er weer veel cursussen en workshops georganiseerd voor de 
dorpsbewoners o.a. museumbezoeken, levensverhaal schrijven en 
computercursussen. Het concept blijft succesvol. De samenwerking met 
Dorpsbelangen verloopt plezierig.  

 Dorpskracht 
In 2018 is doorgegaan met het Dorpskrachtcafé. Elke dinsdagmorgen kan er 
koffie/thee worden gedronken in het Dorpshuis, één keer in de 2 weken wordt er 
een bepaald thema behandeld. Eerste dinsdag van de maand is er nu ook 
Samen aan tafel. Sinterklaas en kerst zijn hierbij niet vergeten. Het 
Dorpskrachtcafé wordt goed bezocht en is een succes. Aanvullend aan de 
morgen is het dorpshuis nu ook ’s middags open. Buurtbewoners kunnen deze 
middag zelf invullen bijvoorbeeld voor een praatje, drankje, spelletje of voor 
hobby’s. Dorpskrachtcafé is er voor alle leeftijden. Het aanvullend project “sociale 
huiskamer” komt moeilijk van de grond, de gemeente laat op zich wachten. 
Buurttelefoon wordt sporadisch gebeld. Hier kunnen buurtbewoners terecht met 
vragen over o.a. zorg, vervoer en klusjes. 
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 AED-hulpverlening 
Er zijn 50 vrijwillige hulpverleners actief en 4 AED’s beschikbaar verspreid over 
ons werkgebied. In het eerste kwartaal van 2018 zijn herhalingslessen verzorgd 
door de EHBO-vereniging Hooghalen. Dit jaar is er 1 oproep geweest waar de 
hulpverlening bij was betrokken. Sinds 2016 wordt door het Dorpenoverleg een 
bijdrage gegeven voor de kosten in onderhoud en training.  

 

8.  PROJECTEN  
 

 Glasvezel 
Na een periode van hard werken is de aanleg van ons glasvezelnetwerk voltooid. 
Iedereen in Midden-Drenthe kan nu genieten van een snelle internetverbinding. 
We zijn klaar voor de toekomst. In maart 2017 ging de eerste schop de grond in 
en in oktober 2018 is de aanlegfase afgerond. Dat betekent dat we als coöperatie 
een volgende fase ingaan, waarbij we ons vooral bezighouden met het beheer en 
het onderhoud van ons netwerk en bovenal de klanttevredenheid. (We willen 
graag dat iedereen in Midden-Drenthe zorgeloos kan genieten van snel internet 
en hoge kwaliteit televisie. Daarom ligt onze focus op dit moment op het 
verbeteren van de kwaliteit waar dat mogelijk is. De mening van u als klant is 
belangrijk. We willen graag weten wat u vindt van de dienstverlening van de 
coöperatie en van de providers op ons netwerk. En heel belangrijk: wat kan er 
verbeterd worden bij ons en bij de providers) Het is belangrijk voor de coöperatie 
dat er nieuwe leden bij komen. Feit is echter dat ieder huishouden wordt 
aangesloten, en wij zijn overtuigd dat dit de bewoners van Midden-Drenthe en 
dus ook Hooghalen en omstreken op gebied van Economie, Onderwijs en Zorg in 
de toekomst veel nieuwe mogelijkheden gaat bieden. 

 Landschapsbeheer 
In samenwerking met landschapsbeheer Drenthe geeft Dorpsbelangen sturing 
aan een aantal projecten. Zo heeft de aftrap van de natuurwerkdag op 3 
november plaatsgevonden op het Witte zand. Hier hebben 20 vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen gestoken om onder andere de paden beter begaanbaar te 
maken en het Witte zand te ontdoen van gras en struiken. Ook in 2018 zal een 
vervolg worden gegeven aan o.a., het dorpsommetje, de jeneverbes meer licht 
en lucht geven en het heideveldje opschonen van opslag. 

 

8.  PROJECTEN  
 

 Ontwikkeling vm. AZC-terrein (Asserweg) 
Afgelopen jaar is er een verkenning geweest voor ontwikkelingen op het 
voormalig AZC-terrein aan de Asserweg in Hooghalen. De gemeente Midden-
Drenthe ziet ontwikkelingen in dit gebied zitten. De ontwikkelingen hebben 
betrekking op het organiseren van airsoftwedstrijden op het perceel. Hierover is 
het bestuur in overleg getreden met de gemeente met het doel om de gronden 
beschikbaar te houden voor ontwikkelingen voor het dorp.  

 
 

 
Hooghalen, 8 april 2017 
 
 
R. Mulder      M. Braam 
Ad interim-voorzitter     Secretaris 


