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Voorwoord 
 

2014 ligt weer achter ons en wij kijken met veel plezier terug op het afgelopen jaar. Als 

Commissie Dorpsbelangen hebben wij weer met veel plezier en inzet diverse activiteiten 

opgepakt. Maandelijks vergaderen wij als complete commissie en daarnaast worden de 

activiteiten door subcommissies verder uitgewerkt en gecoördineerd. In februari leggen wij 

verantwoording af tijdens onze jaarvergadering waar een ieder welkom is. 

 

Afgelopen jaar hebben wij als commissie bij elkaar gezeten in een ‘heidesessie’. Daar 

hebben wij samen gesproken over de invulling van onze taken en activiteiten. Het 

belangrijkste wat daar uitgekomen is, is dat wij de Sport- en Spelweek en de leefbaarheid 

van Annen als prioriteiten willen houden. Daar waar wij kunnen zullen wij ons inzetten voor 

de leefbaarheid. We blijven een vrijwilligersclub die allemaal met veel plezier zich willen 

inzetten voor ons prachtige dorp.  

 

De 43ste Sport- en Spelweek was weer een week vol strijd tussen de wijken maar met 

name zeer veel plezier. Het sociale karakter van deze week staat toch altijd boven aan. Elk 

jaar weer zijn vele vrijwilligers in de wijken actief om de week te laten slagen en dat is in 

2014 zeer goed gelukt. Ook de horeca had dit jaar een extra uitdaging inzake de 

handhaving van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik. Samen met de jeugd is dit zeer 

goed verlopen. Geen vervelende boetes of andere ongeregeldheden. Zoals met vele zaken 

in Annen lossen wij het samen wel op. 

 

Het Brinkfestijn stond dit jaar weer in het teken van mode, honden, fietsen en ondernemers. 

Een prachtig gevarieerd programma waar veel mensen op af komen. De ondernemersbeurs 

was voor het 2e jaar en dankzij de inzet van onze ondernemers was het ook dit jaar weer 

een succes. 

 

De kerstfair in Dickensstijl vierde zijn lustrum. Dit jaar is gekozen voor weer een andere 

locatie bij de basisschool. Gezien de vele bezoekers en de positieve reacties zal deze 

locatie ook in 2015 het decor worden van de kerstfair. 

Een van de speerpunten was de sportvisie Annen. De gegevens zijn verzameld en er was 

reeds met de verenigingen gesproken. Helaas is de Sportvisie nog niet gereed. Zoals reeds 

genoemd zijn wij een club van vrijwilligers die hun tijd moeten verdelen. Hierdoor is de 

afronding van de Sportvisie niet gelukt. Begin 2015 zal de Sportvisie echter afgerond 

worden. 

 

Ik wil alle leden van de Commissie bedanken. Een ieder zet zich belangeloos in voor ons 

prachtige dorp. Samen proberen wij altijd de beste resultaten te halen en gelukkig lukt dit 

meestal. Leefbaarheid is toch datgene wat een dorp zijn bestaansrecht geeft.  

 

Ype Tol, Voorzitter 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het 34e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen. 

In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2014 een beeld 

geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2014 zijn vormgegeven. 

Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2013 gehouden op 12 

februari 2014. 

  

“De stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van 

het dorp Annen te bevorderen. Daarnaast fungeert de Commissie als klankbordgroep naar 

de gemeente. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van 

vergaderingen en organiseren van evenementen, alsmede door het bevorderen van goede 

contacten met de bewoners onderling, de verschillende verenigingen en organisaties en 

anderen“ 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling  

HOOFDSTUK 
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2 Bestuur 

2.1 BESTUURSLIJST 

Per 31-12-2014 waren de volgende personen lid van het bestuur: 

 

1 Ype Tol (voorzitter) 

= Dagelijks bestuur 
2 Rabbe Vedder (secretaris) 

3 Roelof Kammer (penningmeester) 

4 Jacob Supèr (vice voorzitter) 

5 Jacob Okken 12 Albert Mulder 

6 Gerrit Bazuin 13 Anneke Greving 

7 Betsy Wijnholds 14 Gerard Schoenmaker 

8 Roland Kregel 15 Gineke de Jonge 

9 Jos Hofsteenge 16 Annemiek Visser 

10 Abel Reitsema 17 Alie Oosterman 

11 Enrico Hanenbergh   

    

    

 

 

2.2 BESTUURSWISSELINGEN 

Dit jaar heeft Andre Niewijk de commissie verlaten. Alie Oosterman heeft zijn plek 

ingenomen. 

 

HOOFDSTUK 
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2.3 SUBCOMMISSIES 

Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende 

activiteiten verantwoordelijk zijn en die organiseren. Per 11-12-2013 (verkiezingsdatum) zien 

de subcommissies er als volgt uit: 

 

Vaste commissies  Leden 

Sport- en Spelweek Betsy Wijnholds (vz), Abel Reitsema, Jos Hofsteenge,  

Roland Kregel, Gineke de Jonge, Enrico Hanenbergh 

  

Brinkfestijn Gerard Schoenmaker (vz), Jacob Okken, Albert Mulder, 

Anneke Greving 

  

Oud papier Roelof Kammer en Betsy Wijnholds 

  

Beheer/Verhuur 

materialen 

Gerrit Bazuin, Andre Niewijk, Albert Mulder, Jacob Okken 

  

PR Andre Niewijk, Annemiek Visser, Roelof Kammer,  

Rabbe Vedder 

  

Kerstfair Ype Tol (vz), Gineke de Jonge, Gerard Schoenmaker,  

Roland Kregel, Anneke Greving 

 

Daarnaast heeft Rabbe Vedder, namens de CD, zitting in de Reüniecommissie “200 jaar 

onderwijs Annen” en Betsy Wijnholds, Abel Reitsema en Ype Tol in de 

Oostermoercommissie. 

 

 



 JAARVERSLAG 2014 

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 7 

3 Algemeen verslag 

3.1 BIJEENKOMSTEN 

De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2014 11 keer vergaderd. Dit vond telkens plaats op 

de 2e woensdag van elke maand m.u.v. de maand juli. Op 12 februari heeft de 

jaarvergadering plaatsgevonden. We vergaderen altijd in “Ons Dorpshuis”. 

 

Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag 8 

maart. Onze nieuwkomers Jacob O. en Enrico hadden een leuke avond georganiseerd bij 

de sportkantine. De avond stond in het teken van de spellen ‘jongens tegen de meisjes’, 

‘duktape’ en ‘woordsnoepjes’. Ook werd formeel afscheid genomen van Ineke Wijnholds, 

Martin Kamping en Andre Niewijk. 

 

In het weekend van 3, 4 en 5 oktober zijn we vanwege het jaarlijks CD-uitje met een groot 

aantal CD-leden naar Ameland geweest. 

 

3.2 BESPROKEN ONDERWERPEN 

Buiten de zaken die in de verschillende subcommissies zijn besproken (zie hoofdstuk 4), 

kwamen tijdens de vergaderingen dit jaar onder meer de volgende onderwerpen aan de 

orde: 
 

Januari 

 Voor het eerst opent onze nieuwe voorzitter Ype Tol de vergadering. 

 Anneke en Rabbe zijn in de radiostudio van RTV Drenthe geïnterviewd over wat het 

hele HLDVD-gebeuren nu heeft opgeleverd voor Annen. 

 

Februari 

 Er wordt besloten een opbergkist op de MSU te maken en een buis onderaan het 

chassis voor het opbergen van de afvoerslang. Ook zullen in de beuk stellingen 

geplaatst worden. 

 Openbare jaarvergadering (zie bijlage 1). 

 

Maart 

 Er is weer een bijeenkomst geweest met de Brinkgebruikersgroep.  

 We hebben ons jaarlijks onderhoud gehad met het bestuur van Ons Dorpshuis 
  

HOOFDSTUK 
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 Op 15 maart hebben we meegedaan met NL Doet. Velen uit het dorp hebben 

meegeholpen om Annen weer een beetje schoner te maken, er is 220 kg afval 

opgehaald. Zo zijn er ook klussen gedaan bij het dierenparkje bij het Holthuys, bij het 

Holthuys zelf, bij de kinderopvang en bij het streetveld en is de jeu de boulesbaan weer 

schoongemaakt evenals zijn vele aanwijsborden in het dorp weer ontdaan van een 

smerige groene aanslag.  
 
April 

 Op 9 april is door ons vertrouwde Ben Verwoerd, op initiatief van de Commissie 

Dorpsbelangen, wederom een verkeersregelaarsinstructie georganiseerd voor veel 

organisaties in het dorp. Velen kwamen hier op af! Dit was voor het laatst in deze vorm. 

Vanaf 2015 dient men afzonderlijk via internet een cursus te volgen. 

 

Mei 

 In de hemelvaartsweek vond de 43e sport- en spelweek plaats (zie paragraaf 4.1). 

 Op 13 mei hebben we ook met 1 team meegedaan aan het jaarlijks volleybaltoernooitje 

van SV Annen. 
 

Juni 

 De enquêtes in het kader van de sportvisie worden opgehaald. 

 

Augustus 

 Op 15 augustus vond vanuit RTV Drenthe op de brink een barbecuefeest plaats 

waarbij live uitzendingen waren op radio en tv. Ook nu weer hebben we laten zien waar 

een dorp als Annen groot in kan zijn. 

 

September 

 Op 5 en 6 september vind het Brinkfestijn plaats (zie paragraaf 4.2) 

 We bemiddelen in het contact tussen de gemeente en de zorg van een inwoner van 

Annen over het feit dat bij de bushalte geen bushokje staat. 
 

Oktober 

 We vergaderen éénmalig in de brandweerkazerne, mede vanwege onze ‘heisessie’ (zie 

voorwoord). 

 We wonen op uitnodiging een bijeenkomst bij in het Holthuys over de toekomst van het 

zorgcentrum. 

 

November 

 We besluiten de Oostermoerwijken weer een bijdrage te geven voor het maken van 

een praalwagen en/of straatversiering. 

 We besluiten Hartveilig Annen weer een bijdrage te verlenen zodat zij hun activiteiten 

in 2015 kunnen voortzetten. 

 

December 

 We bezoeken het dorpenoverleg, dit keer in Ekehaar. 
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4 Verslag 

subcommissies 

4.1 SPORT- EN SPELWEEK 

De doelstelling van de Sport- en Spelweek is om de 

saamhorigheid en de persoonlijke contacten tussen de 

bestaande en nieuwe inwoners van Annen te bevorderen. Het feit dat jaarlijks meer dan 

1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons dorp fanatiek 

toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen. 

 

Annen beleefde dit jaar voor de 43e keer weer de inmiddels wereldberoemde Sport- en 

Spelweek. Deze editie werd zoals gewoonlijk weer in de hemelvaartsweek gehouden, dit 

jaar was dat van 26 mei t/m 31 mei!  

 

Voorafgaand aan de S&S week hebben de S&S-cie samen met de ploegleiders, Radio 

Sport en Spel en de (digi)-pers 2 keer vergaderd om alle ins en outs met elkaar te 

bespreken. De samenstelling van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten kende 

het afgelopen jaar ook een aantal wijzigingen, waarbij de wijzigingen onderstreept zijn: 

 

 Daniels  : Ramon Daniels, Lisanne Buutkamp en Cynthia Weiss  

 Greving  : Tim Greving, Karin Tiggelaar en Harmen Clement Zeubring 

 Roossien  : Dennis Roossien, Ellen Schuurman en Carina Hulshof 

 Mulder  : Marlies Mulder, Sander Roos en Anje Jansen 

 De Jong  : Sjoerd de Jong, Rick Pauwels en Sabrina Devigus 

 Bijmolen  : Michiel Bijmolen, Irma Pladdet en Henk Braams 

 De Pers  : Rianne Wijnholds en Carolien Niemeijer 

 

Vanaf het moment dat de week van start ging heeft iedereen ervoor gezorgd dat alles 

gladjes verliep. Iedereen heeft datgene laten zien waarin Annen groot is en waardoor het al 

in lengte van jaren mogelijk is om een dergelijk spektakel te organiseren. Als laatste mogen 

we zeker niet vergeten dat de week niet alleen mogelijk wordt gemaakt door een tomeloze 

inzet van alle Anneroelen, maar dat dit ook zeker mede mogelijk wordt gemaakt door alle 

sponsoren, waarvoor nogmaals hartelijke dank!  

 

Dit jaar werden de spelonderdelen wederom in en op de diverse (horeca) accommodaties in 

Annen afgewerkt. In het programma waren ten opzichte van het voorgaande jaar geen 

wijzigingen aangebracht.  

HOOFDSTUK 
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De maandag begon om iets voor zessen met een voorstelling van Drenthina, SV Annen, 

She Wolves en Dans Aa en Hunze. Daarna werd de 43e Sport- en Spelweek officieel 

geopend door onze voorzitter, waarna alle ploegleiders en assistenten, pers en de S&S-cie 

aan het publiek werden voorgesteld. Ondertussen was het biljarten al gestart en dit werd 

gevolgd door het volleybal en dammen.  

 

Op de dinsdag werden de onderdelen koersbal, badminton, pokeren en handbal afgewerkt.  

 

Op de woensdag verviel door het slechte weer de mini zeskamp en werd deze verschoven 

naar de zaterdagvond. Om 13.00 uur en 13.30 uur werd met respectievelijk de onderdelen 

klaverjassen > 55 jaar en sjoelen begonnen. 

’s Avonds vond zoals gebruikelijk de playbackshow plaats in de sporthal. In totaal werden 

van 18.30 tot ca. 23.30 uur 24 optredens uitgevoerd met daar tussendoor de winnaars 

nogmaals op het podium. Deze avond was weer een ongekend succes. 

 

Op de donderdag vond ’s morgens al vroeg tennis plaats gevolgd door de dorpsomloop, 

eindspel en de brinkloop. Ook dit jaar reisden de ploegen met hun deelnemers en 

supporters onder begeleiding van hun eigen verkeersregelaars door het dorp. Mooie 

weersomstandigheden maakte van het dorpsomloop weer een zeer geslaagde middag. De 

middag werd op de Brink afgesloten met het eindspel en de Brinkloop. ’s Avonds vond 

darten en klaverjassen < 55 jaar plaats. 

 

Vrijdags vond het vissen plaats met gelijktijdig een ontbijt voor de ploegleiders in de kantine 

van de manege. De ochtend werd vervolgd op het streetveld bij de sporthal met 

streetvoetbal en jeu des boules op de banen achter de bibliotheek. 

 

’s Middags vond het voetbal plaats. De voetbalbeker werd gewonnen door Ploeg Mulder. ’s 

Avonds kon er weer gefietst worden. 

 

Zaterdag stond weer in het teken van cinqualon, zwemmen en de afsluitende zeskamp in 

combinatie met de mini zeskamp. Deze combinatie was dit jaar een groot succes, mede 

door het mooie weer. De kleinsten deden gelijke spellen als de ouderen en de sterkste bij de 

mini’s was ploeg Daniels. De sterkste ploeg van de zeskamp was ploeg Bijmolen. En de 

uiteindelijke winnaar van de 43e Sport en Spelweek is geworden ploeg Mulder.  

 

De sport- en spelweekcommissie bestond dit jaar uit: Betsy Wijnholds, Gineke de Jonge, 

Abel Reitsema, Jos Hofsteenge, Roland Kregel en Enrico Hanenbergh. De 

hoofdscheidsrechter bij de afsluitende zeskamp lag in handen van oud CD gediende Roelof 

Speelman. Het bulletin (gedrukt op papier in de kleur van de wijk) werd evenals voorgaande 

jaren weer gedrukt door de OBS De Eshoek en verspreidt door diverse wijkbewoners. 
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De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen: 

Mini-zeskamp trofee………………………………………………………… Ploeg Daniels 

Anno beker (voetbal)……………………………………………………….. Ploeg Mulder 

Commissie Dorpsbelangen beker (zeskamp)…………….……………… Ploeg Bijmolen 

Burgemeester Lambersbeker (winnaar van de week)…………………… Ploeg Mulder 

 

De eindstand van de 43e Sport- en Spelweek Annen luidde als volgt: 

 

Plek  Ploeg  Punten  
1 Mulder 159,5 

2 Daniels 145,5 

3 Bijmolen 144,5 

4 Greving 142,5 

5 De Jong 131,5 

6 (rode lantaarn) Roossien 118,5 

 

De 44e editie van de ANNER Sport- en Spelweek staat gepland in de week van 11 t/m 

16 mei 2015. 

 

4.2 BRINKFESTIJN 

Het eerste weekend van september stond ook dit jaar weer 

in het teken van het Brinkfestijn. Met mode, honden, 

schapen, fietsen, de ondernemersbeurs én een 

spetterende feestavond was het een gezellig weekeinde. 

 

Op vrijdagavond 5 september zat de feesttent op de Brink bomvol modeliefhebbers. Er werd 

mode geshowd voor en door jong en oud. Van winterjas tot slip en van sexy jurkje tot 

sportkleding, compleet met mooie schoenen en stijlvolle brillen. De modeshow kwam tot 

stand met medewerking van deelnemende bedrijven uit Annen: Kapsalon Piening, 

Tuinwinkel Klinkers en Klinkhamer Catering en uit Zuidlaren: Ruchti Schoenmode en 

Sportshop, D’An deluxe fashion & more, Indigo Bodywear, Kuipers Mode, Infinity 

Womanswear, John van Baal opticien en Terstal familiemode. Het publiek was enthousiast. 

De modellen oogstten veel applaus. 

In de pauze was de verloting van 'prijs je rijk'. De verloting werd dit jaar gedaan door de 

Reüniecommissie “200 jaar onderwijs Annen”. Er waren diverse 'Anno' waardebonnen te 

winnen. Ook waren er prijzen ter beschikking gesteld door de deelnemende bedrijven. 

 

Het programma op zaterdag 6 september was goed gevuld en voor elk wat wils. 

De dag stond in het teken van de hond. Honden groot, klein, lang- en kortharig, allerlei 

rassen waren op de Brink aanwezig. Er was van alles te doen, zoals: de snelste hond 

wedstrijd (meerdere categorieën), de verkiezing van “Het leukste kunstje”, 

apporteerwedstrijd, tennisballen waterspel en er vond een exterieurkeuring plaats. De 

dierenbescherming was met een dierenambulance aanwezig. 

 

Ook de fietsers konden hun hart ophalen met een training op het mountainbike parcours op 

de brink, fietscontrole door Bikeshop Annen, fietstocht met begeleiding en een surplace 
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wedstrijd voor de kinderen. Dit alles met medewerking van: Roossien Tweewielers uit 

Annen. 

 

In de tent konden de bezoekers de hele dag terecht op de ondernemersbeurs. Daar lieten 

de ondernemers uit Annen zien wat ze in huis hebben. Nieuwe ontwikkelingen, lekkere 

hapjes om te proeven, kortom voor elk wat wils. De ondernemersbeurs werd georganiseerd 

door de Ondernemersvereniging Anno. 

 

Als feestelijke afsluiter was er 's avonds in de tent het gratis "Goed Fout of een beetje Stout 

Feest" met medewerking van Feestmachine Plork & de Aannemers. Vele feestgangers 

waren prachtig uitgedost in goed foute en stoute kleding naar het feest gekomen. De 

organisatie was in handen van Klinkhamer Catering. 

 

Het was al met al een leuk festijn. Helaas trekt het iets te weinig mensen (uit Annen). 

 

4.3 KERSTFAIR 

Dit jaar was er weer gekozen voor een nieuwe 

locatie. Op basis van de evaluatie van voorgaand 

jaar was er behoefte aan een locatie waar alle kramen direct om het gezelligheidsplein 

konden staan. Daarbij was bereikbaarheid voor de bezoekers ook zeer belangrijk. Na wat 

afwegingen zijn wij tot de keuze gekomen om de kerstfair op en rondom het brinkje bij de 

basisschool te houden. Dit is een succes geworden als wij de positieve reacties van 

bezoekers en standhouders mogen geloven. 

 

De Dickensstijl blijft terugkeren tijdens de kerstfair. Dit is elk jaar haalbaar door de inzet van 

Anneke. Zij zorgt voor de kleding en aankleding waardoor de uitstraling ook dit jaar weer top 

was. Ook de kerstman was dit jaar weer onder de indruk en heeft dan ook de gehele 

kerstfair rondgelopen. Als extra waren er dit jaar een aantal veroordeelden waar kinderen 

meel op konden gooien. Gezien de witte gezichten van de veroordeelden hebben de 

kinderen dit met zeer veel plezier en overgave gedaan. 

 

Zaterdagochtend zijn wij gestart met het opbouwen van de kerstfair. Naast de subcommissie 

leden werken ook de overige cd-leden hard mee. De kramen werden dit jaar allemaal 

geleverd waardoor wij ons volledig konden richten op de aankleding van het terrein en onze 

eigen kramen. Zonder de inzet van Installatietechniek Wim Boelens zouden we ook dit jaar 

weer zonder verlichting hebben gezeten. Wij zijn dan ook blij dat Wim ons elk jaar weer 

ondersteunt bij de opbouw. 

 

De Ekiwoek heeft dit jaar als kleedruimte en uitvalbasis gediend. Dit was ideaal aangezien 

het direct aan het terrein lag en tevens konden we gebruik maken van alle faciliteiten. Wij 

zijn de SKID dan ook dankbaar dat zij ons deze gelegenheid hebben geboden. 
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De activiteiten tijdens de fair werden verzorgt door Drenthina en AHA. Drenthina speelde 

weer prachtige kerstliederen en AHA had een verse pan soep boven een prachtig vuur 

hangen. De kinderen van AHA hebben tevens nog een toneelstuk inclusief dans opgevoerd. 

Helaas hadden we geen koor maar Radio AA&Hunze heeft tijdens de kerstfair de 

kerstmuziek verzorgt. Geen live muziek dus maar gezien de gezellige sfeer was dit ook niet 

noodzakelijk.  

De schapen en de ezel waren traditie getrouw ook weer aanwezig.  

 

De Kerstfair heeft ook altijd een leuke verloting waar vele prijzen te winnen zijn. Elk jaar 

proberen wij een doel te zoeken voor de opbrengst van deze verloting. Dit jaar hadden wij 

gekozen voor Samenloop voor hoop. In 2015 verzorgen zij een groot evenement op de brink 

om geld in te zamelen voor het KWF. 24 uur lopen voor het goede doel. In totaal is er € 500 

opgehaald. Wij wensen alle vrijwilligers en lopers veel succes op 6/7 juni. 

  

Als kerstfaircommissie kijken wij erg tevreden terug op de afgelopen kerstfair. Dat de fair 

een succes is hangt af van alle vrijwilligers en standhouders. Zij hebben ervoor gezorgd dat 

het een gezellige en geslaagde kerstfair was. Daarnaast zijn we altijd afhankelijk van het 

weer. Na alle neerslag van 2013 hadden we gelukkig prachtig weer.  

Ook dit jaar zijn er weer een aantal verbeterpunten waar de subcommissie de komende 

periode aan gaat werken zodat ook in 2015 weer een gezellige kerstfair georganiseerd kan 

worden. 

 

Rest ons nog alle vrijwilligers, buurtbewoners, artiesten en kraamhouders te bedanken. Ook 

dit jaar hebben we er met ons allen voor gezorgd dat het een TOP kerstfair was. 

  

Noteer alvast 12 december 2015 in de agenda want dan is de volgende kerstfair in Annen 

 

4.4 BEHEER EN VERHUUR 

De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, beamer, 

aanhangwagens, kuipsteekspel, MSU (mobiele sanitaire unit), diverse spellen en 

materialen, tafels en stoelen) te beheren en (beperkt) te verhuren. Dit verhuren gebeurt met 

name buiten Annen. De (professionele) geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, maar wel 

uitgeleend aan (muziek-, sport-, etc.) verenigingen en evenementen binnen Annen. 

 

De diverse materialen liggen grotendeels in “De Beuk” opgeslagen (opslagschuur aan de 

Spijkerboorsdijk, zie foto hiernaast) en deels in een container die bij Roelof Kammer op het 

erf aan de Wolden staat. In deze container zijn vlaggenmasten, vijf marktkramen, ongeveer 

80 stoelen en een aantal planken, waarvan men ook zitplaatsen kan maken, opgeslagen.  

 

In 2014 is er weer veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse materialen van 

Dorpsbelangen. Denk daarbij aan de spelmaterialen die voor diverse activiteiten zijn 

ingezet, zoals natuurlijk de Sport- en Spelweek.  

De muziekinstallatie is diverse keren gebruikt bij evenementen (zoals: wandel4-daagse, 

Sinterklaas, Oranjefeest, Harleydag, Sport- en Spelweek, Brinkfestijn en Kerstfair) en door 

verenigingen (zoals: Voetbal, Aha, Work-Out en de Brinkruiters).  

Het kuipsteekspel is dit jaar niet verhuurd. 
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De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2014 zestien keer verhuurd aan verenigingen of 

gesponsorde evenementen binnen Annen, diverse keren commercieel en drie keer voor 

eigen evenementen.   

 

Binnen de CD hebben we sinds 2012 50 dranghekken met twee bunkers in ons bezit. Een 

bunker is een stelling met 25 dranghekken, welke in één keer met een heftruck kan worden 

verplaatst. De dranghekken worden voor verschillende eigen evenementen gebruikt. Binnen 

het dorp worden de dranghekken verhuurd voor € 1,- per stuk. Buiten het dorp worden ze 

niet verhuurd. 

In 2014 zijn de dranghekken diverse keren gebruikt voor eigen evenementen en een aantal 

keren voor verhuur uitgeleend. 

Voor de MSU en dranghekken hebben wij een standaardcontract met voorwaarden. Deze 

wordt bij verhuur ondertekend, zodat het voor beide partijen duidelijk is. 

 

De beheer en verhuurcommissie bestond in 2014 uit: 

 Gerrit Bazuin voor algemene zaken 

 Jacob Okken voor algemene zaken/technisch onderhoud 

 Albert Mulder voor o.a. agendabeheer van het kuipsteekspel, geluidsinstallatie, 

dranghekken en de MSU. 

 

4.5 OUD PAPIER 

Het oud papier werd ook in 2014 weer in 10 rondes opgehaald. 

De tendens van een lagere oud papieropbrengst heeft zich het afgelopen jaar ook 

voortgezet, we bleven nu steken op 250 ton maar in deze tijd is dat zeker geen slecht 

resultaat en toch alleszins de moeite waard om het te blijven inzamelen. 

De prijs is het gehele jaar tussen de 4 en 5 cent per kilo geweest, gezien de garantieprijs 

van de gemeente die 3,2 cent is, mogen wij en de gemeente niet mopperen. Als de prijs 

hoger is als de garantieprijs van de gemeente hoeft deze niets bij te dragen, vandaar. Bij 

een prijs beneden de 3,2 cent vult de gemeente deze aan tot 3,2 cent de zgn. garantieprijs. 

In het verleden is het weleens voorgekomen dat de oud papierprijs negatief was, dan moest 

je dus betalen om het kwijt te kunnen vandaar dat de gemeente is gaan werken met een 

garantieprijs. 

Deze papierprijs geeft de commissie ook weer meer mogelijkheden om aan haar activiteiten 

iets extra’s toe te voegen of een nieuwe activiteit te starten, getrouw aan onze doelstelling 

om de leefbaarheid van het dorp Annen te versterken. 

Alle vrijwilligers van de S&S-ploegen en leden van Dorpsbelangen worden dan ook hartelijk 

bedankt voor hun werkzaamheden tijdens de papierinzamelingen, niet onvermeld mag 

blijven dat “onze Gerrit” er steeds weer voor zorgt dat de container bij het oude 

gemeentehuis goed beladen wordt. Zie het bord bij de container voor een goede belading, 

graag jullie medewerking hierbij. 

In 2015 staan 9 rondes gepland. Door de lagere opbrengst, vooral ook in de 

zomermaanden, en om een redelijke belading van de vrachtauto’s te krijgen leek dit ons 

verantwoord om ook in de toekomst nog over een goede ophaaldienst te kunnen 

beschikken. 

De data voor 2015 zijn al via het Oeleneis verspreid, we hopen in 2015 net zoveel oud 

papier te ontvangen als in 2014 maar daar hebben we wel de medewerking van het dorp bij 

nodig. 
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Opbrengsten oud papier 

 
Opbrengst 

[ton] 

Opbrengst 

[ton] 

Opbrengst 

[ton] 

Opbrengst 

[ton] 

Opbrengst 

[ton] 

Maand 2014 2013 2012 2011 2010 

Januari 23,59 33,90 35,73 34,06 26,44 

Februari   28,12 26,33 35,81 

Maart 23,18 30,59 30,81 30,31  

April 30,33 31,08 29,73  36,47 

Mei  21,45 26,60 32,89 31,45 32,28 

Juni 27,34 28,91  29,22 29,81 

Juli    28,10 29,68 23,22 

Augustus 25,19 24,45 22,97 20,40 24,97 

September 25,15 23,61 25,28   

Oktober 20,90 21,94 30,23 25,27 31,73 

November 25,90 27,38  30,49 29,99 

December 26,78 27,00 32,13 28,32 29,35 

Totaal 249,81 275,46 295,99 285,53 300,07 

 

4.6 AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN) 

Brede Samenwerking 

In 2013 is de stichting Welzijn Aa en Hunze gestart met een buurtscan/ 

leefbaarheidsonderzoek. Aan de hand van het onderzoek willen ze onderzoeken of er 

activiteiten dan wel voorzieningen missen in de dorpen binnen de gemeente Aa en Hunze.  

In Annen hebben ze de enquête gehouden in de sport- en spelweekbuurt van Greving. De 

voornaamste conclusies zijn in augustus bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in het 

dorpshuis.  

Het onderzoek was met name gericht op leefbaarheid en noaberschap. Feitelijk gaven de 

bewoners in nagenoeg alle situaties aan dat er niets hoefde te veranderen. Het onderzoek 

en de resultaten zijn inzichtelijk en op te vragen door belangstellenden. 

 

Toekomstvisie Aa en Hunze 

In 2009 heeft de gemeente Aa en Hunze de strategische toekomstvisie 2020 vastgesteld. 

Deze zou in 2014, aangezien de samenleving dynamiek is, worden geactualiseerd. Hiervoor 

had de gemeente drie avonden georganiseerd waar de burgers uit de gemeente konden 

meepraten over diverse onderwerpen. Vanuit de commissie dorpsbelangen hebben wij 2 

bijeenkomsten bezocht (‘leefbaarheid en voorzieningen’ en ‘economie, werk en recreatie’). 

Bij de bijeenkomsten hadden een inleider en daarna werden er praatgroepen gevormd om 

te spreken over het onderwerp. Aangezien de uitkomsten nogal divers waren zullen wij die 

hier verder niet allemaal benoemen. Belangrijk was wel dat een ieder het sociale karakter 

van Aa en Hunze als een zeer belangrijk onderdeel beschouwd van onze gemeente. 

De gemeente heeft ook een burgerpanel gelanceerd. Hier kunnen burgers online 

meedenken over de toekomst ontwikkelingen van onze gemeente. 
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Woonwensenonderzoek 

In 2014 hebben we frequent overleg gehad met de gemeente inzake het realiseren van 

starterswoningen. De bouw van woningen op de oude volkstuintjes was één van de 

belangrijkste pijlers in dit overleg. Daarnaast waren er een aantal particuliere initiatieven. 

Gedurende het jaar is gebleken dat de bouw van woningen op de volkstuintjes niet rendabel 

geëxploiteerd zou kunnen worden. In december is deze optie definitief door de 

gemeenteraad afgewezen. 

Tijdens ons laatste overleg met de gemeente is echter wel gebleken dat er een aantal 

particuliere initiatieven in een ver gevorderd stadium zijn. Het zullen niet allemaal 

starterswoningen worden maar er komt de komende jaren wel woonruimte bij. Hierdoor 

bestaat de kans dat er door doorstroming ook betaalbare woningen vrijkomen voor starters. 

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat zij dergelijke initiatieven positief zullen 

behandelen. 

 

De woningbouwvereniging is tevens vrij ver gevorderd met het plan om woningen te 

realiseren aan de Kruisakkers. Dit zullen sociale huurwoningen worden. Deze woningen 

zouden goed passen bij startende Anneroelen. De verwachting is dat er ongeveer 10 

woningen gerealiseerd gaan worden. Details en realisatie zijn op dit moment nog niet 

voorhanden. 

 

4.7 PR 

Doel 

De PR Commissie heeft zich ten doel gesteld aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners, 

verenigingen, stichtingen en ondernemers. Dit doel heeft deze Commissie het afgelopen 

jaar wederom weten te bereiken. Het verzorgen van publiciteit rondom de jaarlijks 

terugkerende activiteiten van Commissie Dorpsbelangen behoort tot de vaste taken van de 

PR Commissie. 

 

De website van Commissie Dorpsbelangen, de Annen-info site.  

De Annen-info site is bedoeld om op een eenvoudige manier informatie uit te wisselen en op 

te zoeken. De site wordt beheerd door de PR commissie. 

Via de website www.annen-info.nl is onder andere informatie te vinden over het dorp, 

verenigingen, evenementen en de activiteitenkalender. Ook de bedrijven die de CD 

ondersteunen zijn hier te vinden. Van de vele activiteiten die in het dorp plaatsvinden 

worden foto’s in het fotoalbum geplaatst. Veel van deze foto’s werden gemaakt door 

Anneroel Jaap Menses. Annen-info.nl trok in 2014 meer dan 15.000 bezoekers. Deze 

bezoekers bekeken bijna 29.000 keer één of meerdere pagina’s op de site. 

 

http://www.annen-info.nl/
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Het Oeleneis 

Door het uitbrengen van het gele papier, “het Oeleneis” worden de Anneroelen 

geïnformeerd over de vele activiteiten die in Annen worden georganiseerd. In 2014 werd er 

vier keer een editie uitgebracht om onder andere het ophaalrooster oud papier, de Sport- en 

Spelweek, het Brinkfestijn en de Kerstfair onder de aandacht te brengen.  

“Onze Gerrit”, Gerrit Bazuin, bracht het Oeleneis huis aan huis rond. 

 

Het Mededelingenblad 

Het Mededelingenblad is de digitale informatiebron 

van de Commissie. In 2014 kwam het “blad” twaalf 

keer uit. Ook deze uitgave is in handen van de PR commissie. De informatie voor het 

Mededelingenblad komt “uit het dorp zelf”. Verenigingen, bedrijven en Anneroelen kunnen 

via deze digitale weg de overige Anneroelen informeren over activiteiten en bijzonderheden. 

Men kan zich via de site www.annen-info.nl aanmelden voor het Mededelingenblad en dan 

krijgt men deze automatisch, gratis in de mailbox.  

 

In 2014 waren er 59 nieuwe aanmeldingen waardoor het totale aantal abonnees op het 

mededelingenblad op 577 kwam te staan. 

 

Sport- en Spelweek 

Voor de sport- en spelweek werd weer een speciaal programmaboekje uitgebracht, ook dit 

jaar in kleur. In het boekje staat zoals altijd het programma, de introductie van de 

ploegleiders, een uitslagenlijst en natuurlijk de vele sponsoren die de activiteiten van de CD  

mogelijk maken. Dit boekje werd ook in eigen beheer samengesteld. 

Sinds vorig jaar is er geen aparte website meer voor de sport en spelweek. De site is nu 

ondergebracht in annen-info.nl.  

http://www.annen-info.nl/
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In de week van 25 t/m 31 mei 2014 werd de site door 1.772 gebruikers bezocht. 

 

De CD in de media 

De PR commissie verzorgde tevens de PR van de verschillende activiteiten naar de media 

zoals de Schakel, de Oostermoer, Dagblad van het Noorden, Radio Drenthe en 

verschillende andere huis-aan-huis bladen en websites. Zij zorgt er ook voor dat door middel 

van advertenties, banners, flyers en posters de Anneroelen herinnerd worden aan de 

activiteiten die Commissie Dorpsbelangen in ons bruisend Brinkdorp organiseert. Zoals de 

Sport en Spel week, Brinkfestijn, Annen Doet en de Kerstfair. 

 

De CD op Facebook 

Sinds oktober 2013 heeft Commissie Dorpsbelangen een eigen Facebook pagina. Eind 

2014 heeft de CD hiermee al meer dan 1364 “vrienden gemaakt”!  

Ook de Sport en Spelcommissie heeft een eigen Facebook pagina, 664 mensen vinden 

deze pagina leuk. 

De PR commissie merkt dat Facebook een makkelijke manier is om Anneroelen snel te 

benaderen. In 2014 zijn er vele berichtjes geplaatst die weer door veel vrienden gedeeld 

werden. 

 

De CD Twittert mee 

Op de Anner-info site bestaat de mogelijkheid om te “Twitteren”. Ook de PR commissie 

maakt hier gebruik van en heeft in 2014 weer diverse Tweets geplaatst. Er zijn 863 mensen 

die de CD “volgen”. 
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5 Financieel verslag 

5.1 OP TE VRAGEN 

HOOFDSTUK 
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1 Verslag jaarvergadering over 2013 BIJLAGE 
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen 

Annen d.d. 12 februari 2014 

 

Aanwezig CD Albert Mulder Roelof Kammer André Niewijk Gerrit Bazuin 

Gineke de Jonge Jacob Okken Jacob Supèr Gerard Schoenmaker 

Roland Kregel Ype Tol Jos Hofsteenge Enrico Hanenbergh 

Betsy Wijnholds Annemiek Visser Abel Reitsema  

Afwezig CD Anneke Greving    

Notulist Rabbe Vedder (CD) 

Publiek 16 personen 

 

1. Opening 

Ype Tol, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Ook is Harm Jan Vos, de 

contactambtenaar van de gemeente, aanwezig. Na het welkomstwoord neemt Ype de 

volgende agenda door: 

1. Opening 

2. Verslag openbare jaarvergadering 13 februari 2013 

3. Jaarverslag 2013 

4. Financieel verslag 2013 

5. Dorpsvisie (locale agenda) 

6. Rondvraag 

7. sluiting  
 

2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 13 februari 2013 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2013 

De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek. 

 

De woordvoerders van de verschillende subcommissies lichten de verschillende 

onderwerpen van het jaarverslag mondeling toe. 
 

4. Financieel verslag 2013 

Roelof Kammer, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe. 

De kascommissie, bestaande uit Jacob Okken en Gineke de Jonge, heeft de boeken in 

orde bevonden en stellen de voorzitter voor om de penningmeester decharge te 

verlenen, waartoe door de vergadering wordt besloten. 

De nieuwe kascommissie zal gevormd worden door Gineke de Jonge en Jacob Supèr. 

 
5. Dorpsvisie (lokale agenda) 

Ype legt uit wat de bedoeling is onder dit agendapunt. Sinds de Dorpsvisie 2005 is er 

een lokale agenda die jaarlijks door zowel Dorpsbelangen als de gemeente wordt 

bijgewerkt. Dit wordt gepresenteerd (presentatie is bij dit verslag gevoegd). Gedurende 

de presentatie worden geen vragen en/of opmerkingen gesteld/gemaakt. 
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6. Rondvraag 

Alie Oosterman: vind de plek van de bushalte aan de Anloerweg bij Stadman niet 

logisch gekozen, ze vraagt wie hier verantwoordelijk voor is? Dit is het OV-bureau. 

Teun Marissen: Joris de ram in het dierenparkje bij het Holthuys is overleden. Is het 

mogelijk dat de CD hier iets in onderneemt? Ineke Wijnholds is aanwezig en wordt 

gevraagd of zij via haar werkgever Lentis, tevens eigenaar van het dierenparkje, iets 

kan regelen (naschrift: het dierenparkje heeft voorlopig geen behoefte aan nieuwe 

rammen/geiten). 

Teun vraagt ook naar de status van de bibliotheek. Dit blijft voor ons als CD een 

aandachtspunt en zal zeker gevolgd worden. Voorlopig blijft het gewoon in zijn huidige 

vorm bestaan. 

 

7. Sluiting 

Ype sluit de jaarvergadering en nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD 

te drinken. 
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COLOFON Jaarverslag Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 2014 

 

 

 

STATUS: 

Definitief 

 

AUTEURS: 

R. Vedder A. Visser 

A. Mulder G. Schoenmaker 

Y. Tol R. Kammer 

A. Reitsema  

 

 

GECONTROLEERD DOOR: 

R. Kammer, Y. Tol, A. Visser 

 

 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

R. Vedder  

 

1 februari 2015 

 

 

 

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 

Secr. Hofakkers 72 

9468 EG Annen 

Tel. 06-46122016 

secretariaat@annen-info.nl  

www.annen-info.nl  

 

 

 

 

 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen 

door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke 

toestemming van de rechthebbenden niets uit dit 

document worden verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

digitale reproductie of anderszins. 
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