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Notulen Jaarvergadering 2016 
 

Datum    11 april 2016 

Plaats    ’t Haolerhoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  35 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. In het speciaal Christel Teijink van het Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork. 

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: dhr. R. Timmer, mw. H. Braam, mw. R. Tigelaar en 

mw. W.Bazuin. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 13 april 2015  

De voorzitter behandelt de notulen per pagina. Op pagina 3 worden opmerkingen geplaatst 

over de snelheidsbebording in en rond Hooghalen. Het is nu niet eenduidig waar welke 

snelheid mag worden gereden. De vraag over de bebording wordt meegenomen naar het 

bezoek van het college aan het dorp. De heer Alkema geeft aan dat binnen de bebouwde 

kom bij ’t Veentje en Brootacker geen 30 km bord staat. Tevens wordt deze vraag 

meegenomen naar het Dorpenoverleg Midden-Drenthe om in breder verband dit te kunnen 

oppakken. 

De heer Kikstra geeft aan dat de verlichting aan De Drift/Bosweg is verbeterd.  

Sinds kort zijn alle straatlantaarns genummerd. De heer Wijermars geeft aan dat er nu 

makkelijker kan worden gemeld als er een straatlantaarn kapot is. Hieraan wordt in de 

volgende Boerhoorn aandacht aan geschonken. 

  

Na deze opmerkingen worden de notulen vastgesteld. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 2015 

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

Broekhuizen geeft aan dat er een tekstuele fout in het verslag staat, Hooghalen is niet 75 jaar 

geleden bevrijd maar 70. Dit wordt aangepast, daarna wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2015 

Door de afwezigheid van de penningmeester wordt het financiële jaarverslag door de 

voorzitter behandeld. 

Door problemen met de automatische incasso in 2015 is de contributie van 2015 pas in 

februari 2016 geïnd. Hierdoor loopt het boekjaar, in overleg met de kascommissie, tot februari 

2016. De voorzitter geeft aan dat er extra kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van een 

softwareprogramma voor de automatische incasso, deze staan vermeld onder ‘diverse 

kosten’. Vanuit het Dorpenoverleg hebben wij een financiële bijdrage gekregen voor het 

onderhoud van de AED’s. 

 

De heer Volkerts vraagt hoe het precies zit met de inningen van de contributie, Martijn van 

Middelaar geeft aan dit jaar 2 keer contributie wordt geïnd, dat van 2015 en 2016. 
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De heer Volkerts vraagt wat wordt er gedaan met het bedrag van € 2000,--  tbv het 

belevingsplan Brootacker als daar niks mee wordt gedaan. Martijn geeft aan dat het geld aan 

de algemene reserve van de vereniging wordt toegevoegd. 

 

Na het beantwoorden van de bovengenoemde vragen wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

6.  Verslag kascommissie  

De heer Bruins geeft aan dat het een lastig financieel jaar is geweest in verband met het per 

direct aftreden van de penningmeester. Tijdens de controle van de kascommissie waren de 

voorzitter (ad interim penningmeester) en de kandidaat penningmeester aanwezig. De 

kascommissie heeft besloten om het boekjaar te laten lopen tot februari 2016. 

De heer Bruins geeft namens de kascommissie aan dat alles akkoord is bevonden. Hij stelt 

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

applaus. 

 

7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt de heren Bruins en De Jonge voor de kascontrole. Er wordt 1 lid 

benoemd om de kascontrole volgend jaar uit te voeren. Volgend jaar zal de kascontrole door 

de heren Bruins en Volkerts worden uitgevoerd. De reserve wordt nog benoemd. 

 

8.  Vaststelling contributie 2016 

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

 

9.  Bestuursverkiezing  

Reinate Timmer (Lageman) is niet herkiesbaar, ze neemt binnen het bestuur afscheid. Wybe 

Wiekema is herkiesbaar en bereid om de taak als penningmeester op zich te nemen. Vanuit 

de leden wordt hiermee ingestemd doormiddel van een applaus. 

Helaas heeft het bestuur geen nieuw bestuurslid kunnen vinden, er zijn wel gesprekken 

gaande met een kandidaat, maar hij/zij heeft nog geen definitief “ja” gezegd. Mevrouw 

Broekhuizen vraagt zich af of een bestuur uit 6 personen mag bestaan, wat zeggen de 

statuten daarover. 

Het bestuur geeft aan hier niet naar gekeken is en dat op dit moment ook niet de statuten 

paraat te hebben.  

Mevrouw Broekhuizen geeft aan dat ze met deze gang van zaken het niet eens is. 

De heer Gubler geeft aan dat de statuten aanwezig moeten zijn op de jaarvergadering. 

 

10. lopende activiteiten 

 

10. A Lopende activiteiten: Dorpskracht 

Albertje Elslo geeft kort weer wat de stand van zaken is van het project Dorpskracht. 

Er is een projectgroep van 6 personen actief. In de projectgroep zitten Anita Talens, Riet 

Broekhuizen, Janny Buiter, Lian Reinds, Toni Boer en Albertje Elslo. 

 

Het doel van het project is om onze bewoners prettig, langdurig en veilig in ons dorp te laten 

wonen. Er hebben inmiddels 22 huiskamergesprekken plaatsgevonden, waar 144 bewoners 

aan deel hebben genomen. Daar zijn verschillende punten uitgekomen waar de projectgroep 

druk mee bezig zijn. 

Een aantal zijn al gerealiseerd waaronder de boekenkast in de hal van het Dorpshuis. Hier 

kun je gratis een boek lenen en zelf boeken komen brengen. 
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Veel informatie wordt via de boerhoorn over bijvoorbeeld vervoer mantelzorgloket, zorg en 

dienstverlening. 

 

Op 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. De vrouwen Peperkoorn en 

Ploeger begeleiden het Dorpskrachtcafé. Dus hierbij een oproep, kom eens gezellig langs 

 

10.B Lopende activiteiten: Voortgang Glasvezel 

Wybe geeft een presentatie over de stappen die tot nu toe zijn ondernomen en geeft een 

korte vooruitblik op de toekomst. 

De heer Boer vraagt of er nog nieuwe mensen moeten worden benaderd. Wybe geeft aan dat 

er op dit moment niet actief wordt gezocht voor nieuwe mensen voor een aansluiting op het 

glasvezelnetwerk. 

De heer Talens vraagt of de woonbouwvereniging ook meedoet. De heer Boer geeft aan dat 

de woningbouwvereniging geen probleem heeft als de huurder een glasvezel aansluiting 

neemt. De woningbouwvereniging gaat zelf niet het contract aan voor glasvezel dit is aan de 

huurder. 

De heer Boslooper geeft aan dat de huurwoningen wel worden meegenomen in het 

glasvezelnetwerk.  

De heer Volkerts vraagt of het glasvezel ook eerder kan worden gelegd dan september 2017. 

Dit is niet de verwachting. 

 

11.C Lopende activiteiten: Project Landschapsbeheer 

Henk Oldenkamp geeft aan dat de afgelopen tijd met veel vrijwilligers werkzaamheden zijn 

uitgevoerd op en nabij het Witte Zand. Op 15 maart is eerst gestopt met de werkzaamheden 

ivm het broedseizoen. Aankomend zomer worden paden opgeknapt, mogelijk wordt hierin 

voor hulp samengewerkt met het COA. Landschapsbeheer is hierin leidend. Het veentje in 

het bos moet worden afgegraven, maar daarvoor dient eerst onderzoek te worden uitgevoerd. 

Mevrouw Eleveld geeft aan dat er nog veel wortels en stobben aanwezig zijn op het Witte 

Zand, door wie worden deze eruit gehaald. Henk geeft aan dat dit door Landschapsbeheer 

wordt gedaan. 

 

11.  Rondvraag 

• De heer Broekhuizen geeft aan dat hij en Anita Talens de redactie doen van de 

dorpssite. Hij vraagt hiervoor aandacht. Als er dorpsbewoners zijn die bijvoorbeeld 

ihkv zijn/haar opleiding of interesse graag stukjes schrijven over het activiteiten in en 

om het dorp kunnen zich bij hem melden. 

• Mevrouw Broekhuizen heeft een drietal punten die zij graag bespreekbaar maakt: 

o Woningbouw in het Brootacker II  wat is mogelijk voor starters 

o Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Dorpsvisie 

o In verband met de snelheid in het dorp is het misschien raadzaam om een 

matrixbord te plaatsen zoals ook in Zwiggelte is gebeurd. 

Martijn geeft aan dat hij de betrokkenheid van mevrouw Broekhuizen waardeert. Er zijn 

gesprekken met de gemeente gaande over oa de Dorpsvisie het is wel allemaal in de 

initiatief fase. Als bestuur hebben wij wel ideeën, maar het zijn nog geen concrete 

plannen. Dit zal in het rest van het jaar meer concreet worden gemaakt. Voor de evaluatie 

zijn een paar verschillende verenigingen aangeschreven voor het invullen van een 
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enquête, maar tot op heden geen reactie terugontvangen. De heer Volkerts geeft aan dat 

van de sportvereniging een reactie in mei zal ontvangen. 

• De heer M. Alkema geeft aan dat de matrixborden kan worden aangevraagd bij de 

gemeente.  

• Tevens geeft de heer Alkema aan dat een deel van de staatverlichting met LED 

lampen wordt verlicht en vraagt wanneer dit voor het gehele dorp gebeurd 

Reinhard Mulder geeft aan dat de lichtarmaturen die te oud zijn en aan vervanging toe 

zijn dan wordt overgegaan op LED verlichting. Dit ivm de kosten.  

• De heer Alkema geeft ook aan dat het mogelijk is een bord te plaatsen van 

gevaarlijke kruising op het dorpsplein. Dan wordt het duidelijker dat er een kruising is. 

• De heer Boer vraagt naar het snoeibeleid van de gemeente voor de Smilderweg, het 

bijpunten is niet goed gebeurd. 

Reinhard Mulder geeft aan dat hij vaak bij de gemeente heeft geklaagd over het 

snoeibeleid, maar dat de gemeente alleen wat doet als er sprake is van “gevaarlijk hout”. 

• De heer Volkerts vraagt aandacht voor een fietsverbinding tussen Hooghalen en 

Hijken. 

Martijn geeft aan dat dit wel is besproken bij het college en aandacht heeft, maar steeds 

niet verder komt. 

Mevrouw Broekhuizen geeft de tip om in te spreken bij de Commissie Ruimte en Groen 

en daarin dan samen op te trekken met de sportvereniging HHCombi en de 

belangenvereniging Heibel. Het bestuur zegt dat komend jaar dit wordt opgepakt. 

• De heer R. Alkema geeft zijn ergernis weer van het parkeergedrag bij de COOP. Er is 

daar een grote parkeerplaats, maar toch zijn er mensen die de auto aan de straat 

blijven parkeren. 

 

13.  Sluiting  

Na de presentatie van mevrouw Teijink van het Herinneringscentrum over onder andere de 

toekomstplannen van het bezoekerscentrum, bedankt de voorzitter de spreker met een kleine 

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

de komst.  

 

Hooghalen, 10 april 2016 

 

 

M. van Middelaar     M. Braam 

Voorzitter      Secretaris  

 


