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Jaarverslag secretaris 2019 

 
1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2019 aan. 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal eind 2019 bedroeg 330. 
 
Het ledenaantal is iets gedaald in vergelijking met het vorige jaar (337 > 330). 
. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

R. Mulder Voorzitter Gemeente Midden-Drenthe, Pers, 
Paasvuur, Dorpenovelg Midden-

Drenthe 
W. Wiekema Vice-

voorzitter/penningmeester 
BOKD, Paasvuur, Glasvezel, 

Ledenadministratie 

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg 
Midden-Drenthe 

H. Oldenkamp Lid BOKD, Landschapsbeheer 
P. Jansen Lid Dorpskracht, glasvezel 
J. van der Leur Lid Dorpscontactpersoon, paasvuur 

 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is Henk Oldenkamp afgetreden als bestuurslid. 
Reinhard Mulder is voorgedragen als voorzitter. Hij bedankt Henk 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 en/of P. Jansen 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 J. van der Leur.  
Daarnaast is veelvuldig contact geweest met Wethouder Bouwman 

• 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 2019 
Het paasvuur is niet doorgegaan. Op last van het bestuur en later van de 
brandweer is het paasvuur afgelast in verband met de droogte. De gemeente 
Midden-Drenthe heeft het snoeihout opgeruimd. 

• Buurtacademie 
Ook in 2019 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 
Het Dorpskrachtcafé is succesvol, het voorziet in een behoefte. De laatste 
periode is het aantal bezoekers tussen 2 en 15 bewoners per keer. Het samen 
eten bij Samen aan Tafel wordt goed bezocht door een vaste groep bewoners 
van 20 tot 30 personen. De activiteiten op de middag hebben ook vaste 
bezoekers, 6 tot 8 sjoelers en 4 tot 6 handwerkers. Er blijkt zeer beperkt 
belangstelling voor het Kluscafé en Digitaal café. Per januari 2020 is er een 
wekelijks Dorpskrachtcafé op de dinsdagmiddag, waarbij vaste gastdames/-heren 
aanwezig zijn en er een vrije inloop is tussen 13.30 en 16.30 uur. Ontmoeten en 
samen actief zijn staan centraal. Het sjoelen en handwerken is dan wekelijks 
mogelijk. Eén keer per maand wordt een gastspreker gevraagd een uurtje te 
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vertellen over een interessant en/of actueel onderwerp. Dit kan een 
dorpsbewoners of professional zijn. 
Samen aan Tafel en de Dorpskrachttelefoon gaan ongewijzigd verder en wordt 
mogelijk uitgebreid naar een paar keer per jaar in de avond. Dorpskracht wil dit 
graag samen met de Buurtacademie en het Dorpshuis uitvoeren.  
De sociale huiskamer is voorlopig op een laag pitje gezet daar er geen reacties 
kwamen van de gemeente en andere professionals. 
De gemeente heeft toegezegd voor een structurelere financieren voor de 
komende jaren te zorgen. 
 

• AED-hulpverlening 
Er zijn voldoende vrijwillige hulpverleners actief en 4 AED’s beschikbaar 
verspreid over ons werkgebied. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 
herhalingslessen verzorgd door de EHBO-vereniging Hooghalen. Dit jaar zijn er 
geen oproepen 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  
 

• 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.   

 

• Ontwikkeling vm. AZC-terrein (Asserweg) 
Het afgelopen jaar is intensief contact geweest tussen de gemeente Midden-
Drenthe en met het bestuur met betrekking tot de ontwikkelingen op het 
voormalig AZC-terrein aan de Asserweg in Hooghalen. Door de grote weerstand 
in het dorp wordt in het huurcontract voorwaarden gezet waaraan de activiteiten 
dienen te voldoen en dat de gronden beschikbaar blijven voor ontwikkelingen 
voor het dorp. 
 

• Dorpsvisie 
Na de zomer is gestart met de oriëntatie voor het opstellen van een nieuwe 
Dorpsvisie voor Hooghalen en omstreken. Eind 2019 is besloten welk 
adviesbureau dit proces gaat begeleiden en de dorpsvisie gaat opleveren. De 
uitvoering zal plaatsvinden in 2020. 
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• Slimmer Samenwerken 
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 al dat er vele raakvlakken zijn en is er die avond veel kennis uitgewisseld. 
Graag willen we hieraan in 2020 een vervolg geven. In 2019 zijn uitgenodigd 
geweest: 

- Dorpsbelangen Hooghalen Wybe Wiekema 
- Stichting Administratie Hooghalen Kees Boer en Michiel Bregman 
- Stichting Welzijn Hooghalen Anita Talens 
- All Skin – Jeugdsoos Harald Veldhuis 
- HHCombi Janny Huizing 
- Het Hoalerhoes Janny Huizing 
- Hoaler Dorpsfeest Commissie Reinhard Mulder 

 
 

 
Hooghalen, 6 april 2020 
 
 
R. Mulder      M. Braam 
Voorzitter      Secretaris 


