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Jaarverslag secretaris 2020 

 
1.  INLEIDING 
 
Hierbij biedt het bestuur u met genoegen het jaarverslag van 2020 aan. 
 

2.  LEDEN 
 
Het ledenaantal eind 2020 bedroeg 334. 
 
Het ledenaantal is iets gegroeid in vergelijking met het vorige jaar (330 > 334).  
. 
 

3.  BESTUUR 
 
Per 1 januari 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Naam Functie Contactpersoon voor: 

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

Drenthe 
W. Wiekema Vice-

voorzitter/penningmeester 
BOKD, Paasvuur, Glasvezel, 

Ledenadministratie 

M. Braam Secretaris Kopie Boerhoorn, Dorpenoverleg 
Midden-Drenthe 

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

 
In het afgelopen jaar is Piet Jansen afgetreden, dit in verband mijn zijn verhuizing 
naar het zuiden van Nederland. Formeel kon Piet geen afscheid nemen in verband 
met het niet mogelijk zijn van fysieke bijeenkomsten door het Covid19- virus. 
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden gevonden in Lute van de Bult en Bert Wolbers. Deze 
konden niet worden geïnstalleerd worden als bestuursleden omdat er geen 
ledenvergadering mogelijk was. 
 
Het bestuur is 9 keer bijeengeweest zowel fysiek als digitaal. 
 

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 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, zij is vorig jaar 
opgevolgd door Margret Wieldraaijer. De werkgroepen Buurtacademie en 
Dorpskracht hebben contact met de welzijnswerkers H. Kamps en T. Tilkema.  

 

7.  ACTIVITEITEN  
 

• Paasvuur 2020 
Het paasvuur is niet doorgegaan door het verbod om samenkomsten te 
organiseren in verband met het Covid19 virus. 
 

• Buurtacademie 
In 2020 zijn veel cursussen niet doorgegaan door het Covid19 virus. 
  

• Dorpskracht 
Het Dorpskrachtcafé is succesvol, het voorziet in de behoefte. Tot halverwege 
maart waren nog bijeenkomsten. Hierna mochten de bijeenkomsten niet meer 
doorgaan in verband met het Covid19 virus. Dorpskracht heeft samen met een 
aantal vrijwilligers een telefonische hulplijn opgericht om met bewoners in contact 
te blijven. In het najaar zijn regelmatige deelnemers van het Dorpskrachtcafé 
verrast met een bloemetje. In december is een amaryllis met een kerstgroet 
gebracht bij deze mensen. 
 

• AED-hulpverlening 
In onze regio zijn 6 AED’s actief, in 2020 is er ook een AED bij de supermarkt 
door de Coop organisatie opgehangen. De ingeplande herhalingslessen konden 
door de ontwikkelingen rond het Corona virus niet doorgaan. Er zijn twee 



VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 

 

  3/4 

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 
De jaarlijkse natuurwerkdag is niet doorgegaan in verband met het Covid19 virus. 
Verwacht wordt dat in 2021 de natuurwerkdag weer wordt georganiseerd.  

 

• Ontwikkeling vm. AZC-terrein (Asserweg) 
Het afgelopen jaar is door de gemeente Midden-Drenthe definitief besloten het 
dossier voor de verhuur van het voormalige AZC terrein te sluiten. Het dossier is 
gesloten zonder dat er een contract tot stand is gekomen.  
 

• Dorpsvisie 
Begin 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van de nieuwe 
dorpsvisie. Hiervoor is een projectgroep opgericht die bestaat uit de gemeente 
Midden-Drenthe, Welzijn Midden-Drenthe en het bestuur van Dorpsbelangen. 
Tevens is om draagvlak in het dorp te creëren een klankbordgroep opgericht. 
Antea begeleidt dit proces en stelt in samenspraak met de project- en 
klakbordgroep de dorpsvisie op. Om informatie uit het dorp te halen is er in de 
zomer een dorpsenquête gehouden. De opgehaalde uitkomsten worden gebruikt 
voor het opstellen van de dorpsvisie en worden getoetst aan de klankbordgroep. 
Door het Covid19 virus heeft het proces vertraging opgelopen. De 
klankbordgroep bijeenkomst kon niet doorgaan. De Dorpsvisie wordt in 2021 
afgerond. 
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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 
- ‘t Haoler Hoes Janny Huizing 
- Haoler Dorpsfeest Commissie Reinhard Mulder 

 
 

 
Hooghalen, 19 april 2021 
 
 
R. Mulder      M. Braam 
Voorzitter      Secretaris 


