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Notulen Jaarvergadering 2018 

 

Datum    10 april 2018 

Plaats    ’t Haoler Hoes te Hooghalen 

Aanwezige leden  31 leden  

Notulist    M. Braam 

 

1.  Opening  

De voorzitter de heer M. van Middelaar (hierna MvM) heet iedereen van harte welkom op de 

jaarvergadering in deze mooie en ruime zaal.  

 

2.  Mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van: de heer K. Kikstra, mevrouw G. Bakker, de heer G. 

Braam, mevrouw H. Braam, mevrouw D. Lammertink, de heer H. Kamps, mevrouw J. Verdijk 

en mevrouw A. Talens. 

 

De Wet privacy treedt eind mei in werking. Wat er veranderd en hoe om wordt gegaan met de 

gegevens van de leden wordt in de Boerhoorn gepubliceerd. Dit speelt ook bij andere 

verenigingen in het dorp. 

 

3.  Notulen jaarvergadering van 10 april 2017  

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

vastgesteld. 

  

4.  Jaarverslag secretaris 2017 

Het jaarverslag wordt per pagina door de secretaris aan de orde gesteld en wordt zonder 

opmerkingen vastgesteld. 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 2016 

Vorig jaar is de ledenadministratie gedigitaliseerd en opgeschoond.  

De heer W. Wiekema (hierna WW) geeft een toelichting over de financiële overzichten. Naar 

aanleiding van vragen van vorige jaren over de reserveringen is het overzicht een betere 

uitsplitsing gemaakt van de reserveringen.  

Ieder kwartaal gaat WW in overleg met Geoffrey van de Kooi, hij is accountant en bereid om 

te helpen om de financiën goed op orde te krijgen en te behouden. 

Afgelopen jaar is een goed jaar geweest alleen geeft het overzicht een vertekend beeld, 

omdat de overzichten nu duidelijker zijn. 

Mevrouw R. Broekhuizen geeft de penningmeester een compliment over het goede financiële 

overzicht.  

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt vastgesteld. 

 

6.  Verslag kascommissie  

Dit jaar hebben de heren G. Volkerts en J. Janssen de kascontrole uitgevoerd. 

Het systeem is in goede orde ontvangen. Het is een overzichtelijk financieel overzicht. 

De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. 
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7.  Benoeming leden kascommissie 

De voorzitter bedankt de heren G. Volkerts en J. Janssen voor de kascontrole. 

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

de kascontrole door de heer J. Janssen en mevrouw J. Buiter worden uitgevoerd 

 

8.  Vaststelling contributie 2018 

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

huishouden/gezin. 

 

9.  Bestuursverkiezing  

MvM neemt afscheid van het bestuur. De heer R. Mulder (hierna RM) wordt voorgedragen als 

ad interim voorzitter totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. De aanwezige leden zijn 

hiermee akkoord. 

MvM bedankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen in hem voor afgelopen 

bestuursperiode. 

 

10. lopende activiteiten 

 

10. A Lopende activiteiten: Dorpskracht 

De heer P. Jansen (hierna PJ) geeft aan dat het Dorpskrachtcafe goed loopt. Het is alleen 

lastig om structureel subsidies te ontvangen. Dorpskracht is in gesprek hierover met de 

gemeente Midden-Drenthe. Er zijn plannen om een sociale huiskamer op te richten. De 

gemeente staat hier welwillend tegenover. Eind 2018 begin 2019 zal hier waarschijnlijk mee 

worden gestart.  

 

10.B Lopende activiteiten: Voortgang Glasvezel 

WW geeft een presentatie over de huidige stand van zaken.  

Mevrouw A. Kinds vraagt of het echt sneller internet is dan Ziggo. WW geeft aan dat dit het 

geval is. 

De heer J. Buiter vraagt hoeveel leden nog nodig zijn om financieel quitte te kunnen draaien. 

WW geeft aan dat er bijna quitte wordt gedraaid. 

De heer A. Bruins geeft aan de als de gebruikers een positief zijn er waarschijnlijk meer 

mensen zullen overstappen. 

 

10.C Lopende activiteiten: Project Landschapsbeheer 

De heer H. Oldenkamp (hierna HO) geeft aan dat de natuurwerkdag van november als aftrapt 

werd gebruik voor de gemeente Midden-Drenthe.  

Duurzaam Hooghalen gaat in samenwerking met Landschapsbeheer een fruitbomen 

snoeidag organiseren. De dorpstuin is in volle ontwikkeling, er kunnen zich nog steeds 

vrijwilligers melden om mee te denken. Verder wordt komend jaar de natuurwerkdag weer 

georganiseerd. En zal het vennetje en heideveld worden opgeknapt. 

 

10.D Lopende activiteiten: Dorpsvisie 

MvM geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de Dorpsvisie.  

De heer B. Boer geeft aan dat er op de Smilderweg hard wordt gereden ondanks de 

drempels. Dit geeft geluidoverlast van remmende en optrekkende (vracht)auto’s. 
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De heer A. Bruins geeft ook aan dat er ook veel te hard wordt gereden op de Hoofdstraat in 

het gedeelte voorbij de school naar einde bebouwde kom. Dit is bekend en zal mee worden 

genomen naar de gemeente. Veelal zijn de hardrijders dorpsbewoners. 

 

Mevrouw A. Kinds geeft aan dat zij de verkeersituatie kruising nabij het Wapen van Schotland 

gevaarlijk vindt. De auto’s komen hard aanrijden. 

Verder heeft ze een vraag met betrekking tot kavels in het nieuwbouwplan Brootacker II voor 

huur/koop. Zijn daar restricties aan? 

MvM geeft aan dat er geen restricties zijn, als er met een goed plan wordt gekomen wil de 

gemeente graag meewerken. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft hierover meer informatie 

en kan contacten leggen met de gemeente. 

Mevrouw R. Broekhuizen geeft aan dat sinds vorige week een verzilveringslening is 

vastgesteld door de gemeenteraad. In de eerstvolgende Boerhoorn zal hierover worden 

gecommuniceerd. 

 

11.  Ter besluitvorming: voorstel samenwerking Stichting Administratie Hooghalen 

WW geeft aan dat het lastig is voor vereniging/stichtingen een penningmeester te vinden. 

Vanuit Dorpsbelangen is het initiatief gekomen om te overleggen met de Stichting 

Administratie Hooghalen om de krachten te kunnen bundelen. Er zijn oriënterende 

gesprekken geweest om Stichting Administratie Hooghalen mogelijk samen te voegen met 

Dorpsbelangen. Dit heeft vele juridische consequenties. 

Mevrouw R. Broekhuizen vindt dat dit niet verweven moet worden in Dorpsbelangen. 

 

De titel van dit agendapunt is ongelukkig gekozen en dekt niet de lading wat wordt verteld.  

De aanwezige leden geven akkoord om hier meer onderzoek naar te doen en dan pas te 

beslissing in een ledenvergadering. 

 

12. Rondvraag 

 De heer H. Stevens vraagt aandacht voor het onderhoud aan de Laaghalerstraat. RM 

geeft aan dat dit wordt meegenomen in de dorpsronde met de gemeente. 

 De heer J. Buiter geeft aan of er dan ook aandacht kan worden gevraagd voor het 

afplaggen van de Boermarkeweg. WW geeft aan dat dit ook van toepassing is op de 

Beilerweg. Dit wordt ook doorgegeven aan de gemeente 

 De heer B. Boer vraagt nogmaals aandacht voor het snoeibeleid van de gemeente. 

Het gaat voornamelijk om de eiken aan de Smilderweg die veel los hout bevatten. 

 De heer J.C. Geertsema vraagt of het TT-bestuur contact heeft gelegd met het 

bestuur van Dorpsbelangen in verband met het nieuwe verkeersplan. MvM geeft aan 

dat dit niet het geval is. Dorpsbelangen zal hiervoor het initiatief nemen. 

 Mevrouw P. Smit heeft de tekening van de Dorpstuin meegenomen om te bekijken. 

En geeft aan dat er nog vrijwilligers nodig zijn. 

 Mevrouw R. Broekhuizen vraagt wanneer het geluidfragment bij het 4 mei monument 

wordt geplaatst. RM geeft aan dat de heer R. Feenstra het verhaal heeft gemaakt en 

ingesproken en dat het tijdens de 4 mei herdenking wordt geplaatst. 

 Mevrouw J. Wichers geeft aan dat er geen verwijzing in Hooghalen is naar Hijken. Dit 

wordt meegenomen naar de contactambtenaar van de gemeente. 

 

13.  Sluiting  

RM geeft een afscheid speech om MvM te bedanken voor de bestuursperiode in 

Dorpsbelangen. MvM krijgt namens het bestuur een afscheid presentje. 
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De ad interim voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de bijdrage en de 

komst. 

 

Na het officiële gedeelte geven de heer W. Hoff (opbouwmedewerker Welzijn Mensenwerk) 

en mevrouw J. Schieving (adviseur informele zorg en welzijn Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) 

een presentatie over een project voor kwetsbare oudere bewoners in de gemeente 

Westerveld. Sinds 2017 werken zijn nauw samen aan een project ‘Westervelders verbonden. 

Binnen dit 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. 

 

 

Hooghalen, 8 april 2018 

 

 

Reinhard Mulder     M. Braam 

Ad interim-voorzitter     Secretaris  

 


