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(Secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com) 

 

Dorpsvisie 

In de zomer kon via de site hooghalen.nu de enquête voor de dorpsvisie worden ingevuld. 
Uiteindelijk hebben 230 dorpsbewoners deelgenomen aan de enquête. Daar zij wij de 
dorpsbewoners erg dankbaar voor.  
 
Hoe gaan we nu verder? De resultaten van de enquête worden uitgewerkt door Antea en 
op 6 oktober aan het bestuur, gemeente en Welzijnswerk Midden-Drenthe gepresenteerd. 
Daarna volgt op woensdag 28 oktober de presentatie in de klankbordgroep. Wilt u nog 
meedenken over de dorpsvisie meldt u dan zo spoedig mogelijk bij een van de 
bestuursleden of het secretariaat. 
 

Noordelijk deel Hoofdstraat 
Afgelopen periode zijn bij ons meerdere meldingen binnengekomen dat er erg hard wordt 
gereden in het noordelijke gedeelte van de Hoofdstraat. Dit bleek ook uit de resultaten van 
de opgehangen snelheidsmeter. In de vorige Boerhoorn is hier ook al door de 
buurtbewoners aandacht voor gevraagd. Dit probleem heeft onze aandacht, maar ook die 
van de gemeente. Dit onderwerp willen wij ook graag meenemen in onze dorpsvisie, maar 
hebben zo niet direct een concrete oplossing. Spreek daarom mensen aan op hun gedrag. 
 

Contributie inning 
In september/oktober zal de contributie over 2020 worden geïnd. De contributie is dit jaar 
wederom vastgesteld op € 5,00. In de maanden september- oktober kunt u één van de 
bestuursleden aan de deur verwachten, wanneer u geen machtiging heeft getekend. Eind 
september wordt de automatische incasso uitgevoerd. 
 

Jaarvergadering 
Het bestuur is voornemen om de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Dit in 
verband met corona. Mocht u het hier niet mee eens te zijn, meldt dit dan bij een van de 
bestuursleden of het secretariaat. Het bestuur gaat dan onderzoeken hoe het wel mogelijk 
is om de jaarvergadering door te laten gaan. De notulen en het jaarverslag van de 
secretaris komen op de site te staan bij het bestuursarchief.   
De financiële stukken zijn inmiddels door de kascommissie beoordeeld en akkoord 
bevonden. Wilt u de financiële stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken met de 
penningmeester.  
 

Financiën-contributie-automatisering 
De Vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen is een 
financieel gezonde vereniging. Momenteel heeft de vereniging een prima reserve en de 
jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn in de basis met elkaar in evenwicht. Echter is het 
bestuur voornemens om extra uitgaven te maken voor bijvoorbeeld het automatiseren van 
de administratie of jaarlijkse een klein bedrag toevoegen aan de reservering voor 
projecten. Dit heeft consequenties voor de jaarlijkse contributie in de toekomst. Het 
bestuur heeft dan ook het voornemen om de contributie te verhogen in 2021. Tijdens de 
jaarvergadering in 2021 zal dit worden onderbouwd en om goedkeuring worden gevraagd 
van de leden. 
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Project slimmer samen werken 
Vanuit Dorpsbelangen bestaat het idee dat de verschillende penningmeesters en mensen 
die voor de verschillende groepjes en clubjes in Hooghalen de administratie voeren zeker 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen of zelfs samenwerken. Vanuit deze 
gedachte hebben Dorpsbelangen, Stichting administratie Hooghalen en Stichting Welzijn 
Hooghalen al eens een avond kennis uitgewisseld en hieruit bleek dat er vele raakvlakken 
zijn. Graag willen we hieraan in de toekomst een vervolg geven. Hier komen we in de 
toekomst zeker nog op terug. 


