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Voorwoord
Weer een jaar voorbij. 2015 was een jaar met prachtige evenementen in Annen. Als
Commissie Dorpsbelangen hebben wij ook weer een mooi jaar gehad. Daarover leggen wij
graag verantwoording af tijdens onze jaarvergadering in februari. Als Commissie komen wij
maandelijks bij elkaar, waar wij diverse activiteiten en actualiteiten bespreken die op dat
moment spelen. Vervolgens werken wij de verschillende activiteiten uit in subcommissies.
We doen dit altijd met veel plezier en energie en we houden daarbij altijd onze doelstelling in
gedachte: De leefbaarheid van Annen.
De 44ste Sport- en Spelweek was weer een ouderwets gezellige week. De sfeer tussen de
Commissie, ploegleiding en de deelnemers was bijzonder goed. Er is weer volop gestreden
om de eer, maar ook is weer gebleken dat gezelligheid voor de meeste mensen bovenaan
staat. Ook de buurtfeesten, die georganiseerd worden door de ploegen, dragen er in
belangrijke mate aan bij dat buurtgenoten elkaar beter kunnen leren kennen. Als Commissie
zijn we altijd weer blij dat zoveel vrijwilligers zich inzetten voor dit, voor Annen, zeer
belangrijke evenement.
Dit jaar geen Brinkfestijn, omdat Annen het Oostermoerfeest mocht organiseren. Als
Commissie wilden wij de wijken stimuleren om straatversiering te maken en praalwagens te
bouwen. Als motivatie doneerden wij aan de wijken een geldbedrag dat als startkapitaal
gebruikt kon worden. Gezien de vele prachtig verlichte straten en een wellicht nog mooiere
optocht, mogen wij trots zijn op ons dorp. Annen heeft laten zien waar het goed in is! Een
groot compliment dan ook aan alle wijken en zeker ook aan de plaatselijke Oostermoer
stichting.
De kerstfair in Dickensstijl hebben we voor het tweede jaar gehouden bij de basisschool,
omdat dit vorig jaar heel goed was bevallen. Het weer was helaas zeker niet optimaal, maar
toch waren er weer veel bezoekers en kunnen we spreken van een geslaagd evenement. Er
is geïnvesteerd in mooie kerstboomverlichting. Daarom stond er dit jaar weer een mooi
verlichte boom op de Brink.
Aan het einde van 2015 werden wij geïnformeerd over het niet verlengen van de vergunning
voor onze apotheek. Het verdwijnen van de apotheek zou voor alle inwoners, maar zeker
voor de oudere en minder mobiele inwoners van Annen, een groot gemis zijn. Wij zijn
daarom in gesprek met diverse betrokkenen om te kijken wat voor acties wij kunnen
ondernemen, samen met de inwoners van Annen. Wij vinden het voor de leefbaarheid van
Annen van groot belang dat er een apotheek blijft en zullen hier dan ook heel erg ons best
voor doen.
Als Commissie doen wij alles vrijwillig en met veel plezier. Daarbij worden wij vaak geholpen
door inwoners en ondernemers. Met z’n allen maken wij er altijd weer iets moois en positiefs
van. Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. In dit jaarverslag wil ik zeker ook alle
bestuursleden van de Commissie bedanken voor hun inzet. Met volle inzet probeert de
Commissie altijd weer de beste resultaten te halen en meestal lukt dit zeer goed.
Leefbaarheid is wat we allemaal nastreven en dat is ook wat ons dorp tot het leukste dorp
van Drenthe maakt!
Ype Tol, Voorzitter
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1

Inleiding

Voor u ligt het 35e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen.
In dit verslag wordt een beeld geschetst van de activiteiten die door de Commissie in het
jaar 2015 zijn vormgegeven. Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de
jaarvergadering over 2014 gehouden op 11 februari 2015.
Doelstelling

“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“
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2.1

2

Bestuur

BESTUURSLIJST
Per 31-12-2015 waren de volgende personen lid van het bestuur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ype Tol (voorzitter)
Mariska Witte (secretaris)
Abel Reitsema (penningmeester)
Rabbe Vedder (vice voorzitter)
Jacob Okken
Gerrit Bazuin
Marisca Luning
Roland Kregel
Jos Hofsteenge
Jarno Drenth
Enrico Hanenbergh

= Dagelijks bestuur
12
13
14
15
16
17

Albert Mulder
Anneke Greving
Gerard Schoenmaker
Gineke de Jonge
Annemiek Visser
Alie Oosterman

6

2.2

BESTUURSWISSELINGEN
Dit jaar hebben Jacob Supèr, Betsy Wijnholds en Roelof Kammer de Commissie verlaten.
Marisca Luning, Jarno Drenth en Mariska Witte hebben hun plaatsen ingenomen.
Binnen het Dagelijks bestuur heeft Abel Reitsema het penningmeesterschap op zich
genomen, is Rabbe Vedder vice voorzitter geworden en Mariska Witte secretaris.
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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 9-12-2015 (verkiezingsdatum) zien
de subcommissies er als volgt uit:
Vaste commissies

Leden

Sport- en Spelweek

Rabbe Vedder (vz), Marisca Luning, Jos Hofsteenge,
Roland Kregel, Enrico Hanenbergh

Oud papier

Alie Oosterman en Abel Reitsema

Beheer/Verhuur

Gerrit Bazuin, Enrico Hanenbergh, Albert Mulder, Jacob

materialen

Okken

PR

Annemiek Visser, Albert Mulder, Enrico Hanenbergh, Jarno
Drenth

Kerstfair

Gerard Schoenmaker (vz), Gineke de Jonge, Jacob Okken,
Anneke Greving

Daarnaast heeft Rabbe Vedder, namens de CD, zitting in de Reüniecommissie “200 jaar
onderwijs Annen”.
Betsy Wijnholds, Abel Reitsema en Ype Tol hebben tot en met het Oostermoerfeest in juli
2015 in de Oostermoercommissie gezeten.
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3.1

3

Algemeen verslag

BIJEENKOMSTEN
De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2015 11 keer vergaderd. Dit vond telkens plaats op
de 2e woensdag van elke maand m.u.v. de maand juli. Op 11 februari 2015 heeft de
jaarvergadering plaatsgevonden. We vergaderen altijd in “Ons Dorpshuis”.
Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag
14 februari. Onze nieuwkomers Jacob S. en Alie hadden een leuke avond georganiseerd bij
de sportkantine. De avond stond in het teken van een quiz en geblinddoekt proeven. Omdat
we (gelukkig) geen afscheid hoefden te nemen van vertrekkende leden hebben we onze
Anneke in het zonnetje gezet.
In het weekend van 2, 3 en 4 oktober zijn we vanwege het jaarlijks CD-uitje met een groot
aantal CD-leden naar Volendam 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
We hebben een kennismakingsgesprek gehad met de directrice van de school om de
wederzijdse belangen te onderkennen. Was een prima gesprek.
Februari
We zijn bij een overleg geweest tussen de gemeente, politie en enkele ondernemers
van het winkelcentrum inzake de verkeerssituatie bij het winkelcentrum. Eén ding is
duidelijk: verkeer vanaf de parkeerplaats heeft gewoon voorrang, het is een
gelijkwaardige kruising in een shared-space omgeving.
We besluiten de Dorpsvisie uit 2005 niet te herijken maar (voorlopig) in te spelen op
actuele zaken.
Openbare jaarvergadering (zie bijlage 1).
Maart
We doen een oproep voor een werkgroepje die bezig wil met het inventariseren naar
de mogelijkheden voor glasvezel in Annen.
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April
Het in bewaring gezette geld van de opgeheven zwemclub de Borgflippers heeft een
bestemming gevonden. Het zwembad zal een air-trampoline aanschaffen.
Mei
In de Hemelvaartsweek vond de 44e sport- en spelweek plaats (zie paragraaf 4.1).
We hebben met 1 team meegedaan aan het jaarlijks volleybaltoernooitje van SV
Annen.
We hebben deelgenomen aan het radioprogramma Hemmeltied van RTV Drenthe in
het Holthuys in het kader van Samenloop voor Hoop.
Juni
Wij hebben met 13 personen meegedaan aan Samenloop voor Hoop.
September
We besluiten het Brinkfestijn niet opnieuw te organiseren. Er komt voorlopig niets voor
in de plaats.
Oktober
We hebben kennisgemaakt met de nieuwe contactpersoon van St. Welzijn.
De uitkomsten van de sportvisie zijn in een rapport verschenen en gepresenteerd aan
de deelnemende verenigingen. Het rapport is bij de CD op te vragen.
November
Bij de 4 hoofdingangen van Annen hebben we bij de bebouwde komborden aan
weerszijden in de berm bloembollen gepoot. Hopelijk geeft dit een fleurig beeld in het
voorjaar.
Het werkgroepje Glasvezel is gevormd en bestaat uit 3 dorpsbewoners en 3 CD-leden.
Er is een enquête opgezet met het doel om de behoefte te peilen. Als twee derde van
de inwoners positief reageren wordt het initiatief voortgezet. Zo niet dan is er blijkbaar
te weinig animo voor glasvezel in Annen.
December
De HLDVD-groep heeft tot slot een mooie uil geplaatst in het winkelcentrum. Het geld
dat door de provincie destijds is ontvangen, is hier aan besteed.
We zetten ons in voor behoud van de apotheek in Annen.
We besluiten wederom Hartveilig Annen een budget te geven voor hun activiteiten
(onderhoud AED’s en opleidingen).
We ontvangen een mooi bedrag vanuit de Raboclubkascampagne van de Rabobank.
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8

JAARVERSLAG 2015

HOOFDSTUK

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 44e keer werd de inmiddels wereldberoemde Sport- en
Spelweek. Deze editie werd zoals gewoonlijk weer in de Hemelvaartsweek gehouden, dit
jaar was dat van 11 mei t/m 16 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



Zeubring

Harmen Clement Zeubring, Lianne Greving en Carin de Valk



Roossien

Dennis Roossien, Ellen Schuurman en Carina Hulshof



Mulder

Marlies Mulder, Jesper Popken en Bart Hamstra



De Jong

Sjoerd de Jong, Trijnie Schuiling en Sabrina Devigus



Bijmolen

Michiel Bijmolen, Birgiette Dokter en Henk Braams



De Pers

Rianne Wijnholds en Yvonne van Rein (last minute invalster
voor 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!
De spelonderdelen worden zoals al jaren in en op de diverse (horeca) accommodaties in
Annen afgewerkt. In het programma waren ten opzichte van het voorgaande jaar geen
wijzigingen aangebracht.
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De maandag begon om iets voor zessen met een voorstelling van Drenthina, Work Out, She
Wolves en Out of control. Daarna werd de 44e Sport- en Spelweek officieel geopend door
onze (S&S)-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, bridge en dammen.
Op de dinsdag werden de onderdelen koersbal, badminton, pokeren en handbal afgewerkt.
Op de woensdag werd de mini zeskamp weer op de mooie Brink gehouden. Onder prima
omstandigheden werd de mini zeskamp afgewerkt. Dit jaar ging de beker naar ploeg De
Jong.
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 door de wijken uitgevoerd met daar tussendoor de
winnaars nogmaals op het podium. Als klap op deze succesvolle avond was er een
verrassingsoptreden van de CD. Deze avond was al met al 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 (spelletjes-)ontbijt voor de ploegleiders
op de parkeerplaats van de ijsbaan. De ochtend werd vervolgd op het streetveld bij de
sporthal met streetvoetbal en jeu des boules op de banen achter de bibliotheek. Aansluitend
in de middag vond het voetbal plaats. Hier werd de voetbalbeker uiteindelijk voor de 4e
achtereenvolgende jaar gewonnen door ploeg Mulder. ’s Avonds kon er weer gefietst
worden door de omgeving van HLDVD.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Zaterdag stond weer in het teken van cinqualon, zwemmen en de afsluitende zeskamp. De
sterkste ploeg van de zeskamp was ploeg De Jong. En de uiteindelijke winnaars van de 44e
Sport en Spelweek zijn geworden ploeg Bijmolen en Mulder.

De sport- en spelweekcommissie bestond dit jaar uit: Betsy Wijnholds, Rabbe Vedder, Abel
Reitsema, Roland Kregel, Enrico Hanenbergh en Ype Tol. 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 op
de OBS De Eshoek en verspreidt door de diverse wijkbewoners.
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen:
Mini-zeskamp trofee…………………………………………………………

Ploeg De Jong

Anno beker (voetbal)………………………………………………………..

Ploeg Mulder

Commissie Dorpsbelangen beker (zeskamp)…………….……………… Ploeg De Jong
Burgemeester Lambersbeker………………………………………………

Ploeg Bijmolen/
Mulder

De eindstand van de 44e Sport- en Spelweek Annen luidde als volgt:
Plek

Ploeg

Punten

1

Bijmolen

167,0

1

Mulder

167,0

3

Daniels

149,5

4

De Jong

148,5

5

Zeubring

142,0

6 (rode lantaarn)

Roossien

113,0

De 45e editie van de ANNER Sport- en Spelweek staat gepland in de week van 2 t/m 7
mei 2016.
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4.2

ANNEN DOET
Commissie Dorpsbelangen organiseert sinds 2012 Annen Doet. Ze sluit hierbij aan bij NL
Doet, georganiseerd door het Oranje fonds.
Zaterdag 21 maart zijn veel Anneroelen al vroeg uit de veren. Jong en wat ouder doen deze
dag mee met Annen Doet. Onder leiding van Commissie Dorpsbelangen wordt Annen nog
mooier gemaakt.
Straatnaambordjes worden gesopt, het streetveld en de jeu de boules banen zijn weer
speelklaar gemaakt. De dieren in het dierenparkje lopen vrolijk rond in hun opgeschoonde
hokken. Het dorpshuis krijgt een likje verf en ook de Brink met de muziekkoepel is klaar voor
een bruisend seizoen.
Ook werd er heel veel afval opgeruimd. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel rotzooi
er zomaar weg wordt gegooid in en om Annen. Van lege bierblikjes tot half volle
drankflessen, een computerkast, koelbox, parasol, verpakkingsmateriaal, volle
hondenpoepzakjes enz. liggen in struiken, op de op en afritten en op picknickplaatsen.
Kortom overal vind je achteloos weggegooid afval. Waarom? De ochtend werd gezellig
afgerond met een gezamenlijke lunch. aangeboden door gemeente Aa en Hunze.
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4.3

KERSTFAIR
Voor de tweede keer werd de kerstfair gehouden op
en rondom het brinkje bij de basisschool. Om 16.00
uur werd de kerstfair geopend. Niet lang na de opening begon het helaas te regenen, eerst
langzaam maar na 19.00 uur viel het met bakken uit de lucht. De kerstfair is hierdoor iets
eerder geëindigd. Ondanks het slechte weer hebben we toch veel bezoekers op onze
kerstfair mogen ontvangen en kregen we net als vorig jaar veel positieve reacties van
standhouders en bezoekers.
Natuurlijk was ook deze kerstfair in Dickensstijl. De kleding werd weer verzorgd door onze
Anneke. De Kerstman was aanwezig met traktaties voor de kinderen.
Vrijdagmiddag en zaterdagochtend werd de kerstfair opgebouwd door de leden van de
Commissie Dorpsbelangen. Alle kramen laten we plaatsen door Cordes uit Vries. Op het
brinkje een “podium”, stal met schapen en een ezel, houtvuurtjes, Zweedse fakkels,
kerstbomen van Tuinwinkel Klinkers en diverse soorten kerstverlichting.
Ook dit jaar konden we als uitvalsbasis en kleding opslag gebruik maken van de BSO
Ekiwoek van de SKID in Annen. De elektra voor de kerstfair werd net als voorgaande jaren
opgebouwd door Wim Boelens Installatietechniek met gebruikmaking van het aggregaat van
Klinkhamer Catering.
De activiteiten tijdens de kerstfair werden verzorgd door NAHA, kinderkoor Sing & Swing uit
Zuidlaren, Nice An’Loose popkoor uit Anloo, Kinderen van Workout Annen, Radio Aa en
Hunze, Draaiorgel van Jan Steenge. Helaas kon door het slechte weer de streetband van
Drenthina niet spelen.
In samenwerking met slijterij Pinotage werd dit jaar het Nederlands Kampioenschap
Glühwein maken georganiseerd. Voorafgaand aan de kerstmarkt konden de deelnemers
hun eigen gemaakte glühwein inleveren bij Slijterij Pinotage. Een deskundige jury met Aafke
Venema en Karin Kort onder leiding van Richard van der Hulst heeft de wijnen beoordeeld.
De winnaar van 2015 is geworden Juul Verkaaik, tweede plaats Emiel van Trigt en derde
plaats voor Jeroen de Vries.
Dit jaar ging de opbrengst van de verloting van de Commissie Dorpsbelangen naar de
muziekvereniging Drenthina. De prijzen zijn dit jaar door de leden van de Commissie
Dorpsbelangen en Drenthina zelf ter beschikking gesteld. In totaal is er € 500,- opgehaald.
Drenthina heeft aangegeven hiervoor in 2016 een goede bestemming te hebben gevonden.
Zoals hierboven beschreven is kan de kerstfair niet worden georganiseerd zonder de inzet
van veel vrijwilligers, ondernemers en buurtbewoners. Hiervoor namens de Stichting
Commissie Dorpsbelangen onze dank. Ook dit jaar heeft het weer geresulteerd in een
mooie Kerstfair.
De kerstfair in 2016 staat gepland voor 10 december.
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4.4

OOSTERMOER
In 2015 werd de jaarlijks terugkerende Oostermoertentoonstelling na 10 jaar weer in Annen
gehouden. De Oostermoertentoonstelling was van oorsprong een agrarisch gebeuren, maar
tegenwoordig is het een groot dorpsfeest waarin geprobeerd wordt de agrarische activiteiten
door nieuwe activiteiten te vervangen c.q. te integreren. De optocht is als hoogtepunt in
deze week altijd gebleven.
Ook de Commissie Dorpsbelangen werd gevraagd leden te leveren voor de organisatie van
het feest. Vanuit de Commissie Dorpsbelangen namen Betsy Wijnholds, Ype Tol, Abel
Reitsema en Gerrit Bazuin zitting in de subcommissie voor de onderdelen terrein, verkeer,
parkeren, veiligheid en vergunningen.
Het feest werd gehouden in de week van 13 t/m 19 juli 2015. Wat het weer betreft, zijn we
goed begonnen maar jammer genoeg sloten we de week helaas te vroeg af met de
trekkertrek vanwege de regen. Op de Brink stond een grote tent en alle activiteiten werden
in of bij de tent gehouden. Verder werd ook onze muziekkoepel bij sommige activiteiten
betrokken.

Om het gebeuren in het dorp op gang te helpen, had de CD al in een vroeg stadium
besloten om de Anner wijken en een tweetal omliggende dorpen met een aanzienlijk bedrag
te sponsoren voor het maken van een versierde wagen en/of het aankleden van de wijk.
Annen was verdeeld in 18 verschillende wijken met ieder hun eigen thema. Gezien de
aankleding in de wijken en de mooie praalwagens tijdens de optocht mogen we van een
geslaagde actie spreken.
Ook tijdens de Oostermoerweek werd er veelvuldig een beroep gedaan op meerdere CD
leden, o.a. voor assistentie tijdens de optocht, de vijfkamp, de paardendag en de trekkertrek
op de Brink.
Annen kan terugkijken op een zeer geslaagde Oostermoertentoonstelling waarin de
contacten tussen de bewoners in de wijken weer aangehaald of vernieuwd zijn. In veel
wijken was het de gehele week feest.
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4.5

BEHEER EN VERHUUR
De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie, beamer,
dranghekken, aanhangwagens, kuipsteekspel, MSU (mobiele sanitaire unit), diverse spellen
en materialen, tafels en stoelen, marktkramen) 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) en deels in een container die bij Roelof Kammer op het erf aan de
Wolden staat. In deze container zijn vlaggenmasten, vijf marktkramen, ongeveer 70 stoelen
en een aantal planken, waarvan men ook zitplaatsen kan maken, opgeslagen.
In 2015 is er dan ook 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, Sport- en Spelweek, Samenloop voor Hoop, buurtfeesten,
Hunzerun en Kerstfair) en door verenigingen (zoals: Voetbal, toneel, Aha, Work-Out en de
Brinkruiters).
Het kuipsteekspel is dit jaar 1 maal verhuurd.
De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2015 veertien keer verhuurd aan verenigingen of
gesponsorde evenementen binnen Annen, diverse keren commercieel en twee keer voor
eigen evenementen.
Binnen de CD hebben we 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. Dit jaar zijn de dranghekken 6 keer
gebruikt bij evenementen. Buiten het dorp worden ze niet verhuurd.
Voor de MSU, Drankhekken en het gebruik van de Koepel (met stroom) hebben wij een
standaard contract met voorwaarden. Deze wordt bij verhuur ondertekend, zodat het voor
beide partijen duidelijk is.
In 2015 zijn de dranghekken diverse keren gebruikt voor eigen evenementen en een aantal
keren voor verhuur uitgeleend.
De beheer en verhuurcommissie bestond in 2015 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



Enrico Hanenbergh voor algemene / technische zaken
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4.6

OUD PAPIER
Het oud papier werd in 2015 in 9 ronden opgehaald met 4 vrachtwagens per keer en verder
is er veelvuldig gebruik gemaakt van de container bij het oude gemeentehuis. De tendens
van een lagere oud papieropbrengst heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd. We zijn dit
jaar geëindigd op bijna 253 ton. Dit is in deze tijd zeker geen slecht resultaat en het blijft
alleszins de moeite waard om het papier te blijven inzamelen.

De prijs is het gehele jaar tussen de 4,25 en 5,00 cent per kilo geweest, gezien de garantieprijs
van de gemeente die 3,18 cent is, mogen wij en de gemeente niet klagen. Als de prijs hoger
is als de garantieprijs van de gemeente hoeft deze niets bij te dragen, vandaar. Bij een prijs
beneden de 3,18 cent vult de gemeente deze aan tot 3,18 cent de zogenaamde 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 toch steeds weer voor zorgt dat de container bij het oude gemeentehuis
goed beladen wordt. Zie ook het bord bij de container voor een goede belading, graag jullie
medewerking hierbij!!
In 2016 staan er weer 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 2016 zijn al via het Oeleneis verspreid en we hopen in 2016 net zoveel oud
papier te ontvangen als in 2015 maar daar hebben we natuurlijk wel de medewerking van het
dorp bij nodig.
Opbrengsten oud papier
Opbrengst
[ton]
Maand
Januari
Februari

2015
24,18

Opbrengst
[ton]
2014

Opbrengst
[ton]

Opbrengst
[ton]

Opbrengst
[ton]

2013

2012

23,59

33,90

35,73

34,06

28,12

26,33

Maart

28,96

23,18

30,59

30,81

30,31

April

26,86

30,33

31,08

29,73

Mei

23,42

21,45

26,60

32,89

Juni

28,34

27,34

28,91

Juli

3,76

2011

4,51

29,22
28,10

29,68
20,40

Augustus

26,21

25,19

24,45

22,97

September

28,85

25,15

23,61

25,28
30,23

Oktober

20,90

21,94

November

29,85

3,08

25,90

27,38

December

24,92

26,78

27,00

Totaal

252,92

249,81
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31,45

25,27
30,49

32,13
295,99

28,32
285,53
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4.7

AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN)
Ronde tafelbijeenkomsten ‘Zorgen voor morgen’
In november zijn wij als CD aanwezig geweest bij de ronde tafelbijeenkomsten die
georganiseerd waren door de gemeente. Op zet van de bijeenkomst was om samen met de
burgers te brainstormen over thema’s rond ouderenzorg, kinderwelzijn en veiligheid. De
uitkomsten van de bijeenkomsten zal de gemeente verwerken in een visie op het sociale
domein. Voor alle resultaten van de bijeenkomst verwijzen wij graag naar de site van de
gemeente Aa en Hunze
(https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws/Nieuws_december_2015/Uitkomsten_ronde_taf
elbijeenkomsten_Zorgen_voor_morgen)
Samen oud worden in Annen
Vorig jaar hebben wij gesproken met diverse partijen over de veranderingen in de
ouderenzorg en met name met betrekking tot het Holthuys. Het Holthuys heeft altijd de
functie gehad van een bejaardenhuis. Door de veranderingen binnen de zorg is dat helaas
niet meer mogelijk. Momenteel is men in overleg om te kijken wat voor alternatieven er
bedacht kunnen worden voor het Holthuys. De basis zal zijn dat de woningen verhuurt
worden en dat men zorg kan inkopen (thuiszorg). Daarnaast wil men zoeken naar
alternatieve aanwendingen voor ouderen en wellicht andere sociale groepen.
Momenteel is alles nog erg onduidelijk en als CD willen wij graag het komend jaar
gestructureerde overleggen. Zodra zij die gaan plannen zullen wij ook weer aansluiten. Wij
willen ons niet bezighouden met de commerciële kant. Alleen leefbaarheid en verbeteringen
voor onze oudere dorpsgenoten staan voor ons voorop.
Starterswoningen
We hebben het afgelopen jaar een paar keer met de gemeente overlegd over de
mogelijkheden voor starterswoningen. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete plannen. Dit
heeft te maken dat de gemeente zelf geen grondgebied heeft om dit te realiseren. Het plan
tussen de Zuidlaarderweg en Boerhoorn bleek uiteindelijk te duur te worden. Verdere
initiatieven vanuit de particuliere sector zijn niet binnengekomen.
Aan de Kruisakkers gaat Woonborg 10 nieuwe vervangende woningen bouwen voor de
huursector. Of hier mogelijkheden liggen voor starters is de vraag vanwege het
toekenningsbeleid van wooncorporaties.
Diverse acties
Verplaatsing Bushokje Anloërweg
Na vele verzoeken van inwoners hebben wij diverse keren overleg gehad met de gemeente
over het plaatsen van een bushokje ter hoogte van het tankstation. Uiteindelijk is eind vorig
jaar het bushokje geplaatst en tevens rekken voor fietsen.
Onderdoorgang N34
De gemeente heeft ons gevraagd om mee te denken met betrekking tot de onderdoorgang
(paardentunnel) onder de N34. Deze is voor vele gebruikers te steil. Er waren drie opties
waarbij gekozen is voor een tunnel die voor iedere gebruiker wenselijk is (minst steil).
Nadeel is dat deze optie ook de meest vergaande ingreep is en meer voorbereidingstijd in
beslag neemt. Wij zijn echter van mening dat het liever iets meer tijd mag kosten dan dat het
weer een halve oplossing is.
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Onderhoud parkeerterrein sporthal
Vaak is het voor de sporthal een chaos. Zowel voor de sporters als voor de leerlingen van
de basisschool is dat niet echt wenselijk. Wij hebben een plan voorgelegd aan de gemeente
om hier onderhoud te plegen en wellicht een aantal aanpassingen door te voeren. Wij
vragen met name om materiaal, arbeid kunnen we dan samen met de verenigingen en de
school zelf uitvoeren. Tot op heden zijn hier nog geen concrete afspraken over gemaakt
maar we verwachten in 2016 wel vorderingen te maken.
Tot slot
Als CD hebben wij altijd goede contacten met de gemeente en wij verwachten dat dit in de
toekomst zo zal blijven. Vanuit een open en eerlijke communicatie kunnen we samen veel
bereiken.

4.8

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 PR commissie vraagt verenigen en organisatoren van evenementen informatie met de
CD te delen. Zo houden we met elkaar iedereen op de hoogte van de vele activiteiten in ons
bruisend brinkdorp Annen
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 2015 meer dan 15.000 bezoekers. Deze bezoekers bekeken bijna
27.500 keer één of meerdere pagina’s op de site.
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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 2015 werd er
5 keer een editie uitgebracht om onder andere het ophaalrooster oud papier, de Sport- en
Spelweek, Annen Doet de Kerstfair en de vele overige activiteiten in Annen onder de
aandacht te brengen. “Onze Gerrit”, Gerrit Bazuin, bracht het Oeleneis huis aan huis rond bij
bijna 1600 adressen in Annen.
Het Mededelingenblad
Het Mededelingenblad is de digitale
informatiebron van de Commissie. In
2015 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 2015 waren er 53 nieuwe aanmeldingen. Het totaal aantal abonnees op het
mededelingenblad aan het eind van 2015 was 591.
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 word ook in eigen beheer samengesteld.
Via sportenspelweek.nl kom je op website van de Sport- en Spelweek. De Sport- en
spelcommissie houd hier alles bij, het programma de standen, de bulletins en foto’s zijn hier
te vinden.
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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, he 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, Annen Doet en de Kerstfair.
De CD op Facebook
Commissie Dorpsbelangen heeft een eigen Facebook pagina. Eind 2015 heeft de CD al
1381 “vind-ik-leuks ”!
Ook de Sport en Spelcommissie heeft een eigen Facebook pagina, 765 mensen vinden
deze pagina leuk. De PR commissie merkt dat Facebook een makkelijke manier is om
Anneroelen snel te benaderen. In 2015 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 2015, 896 Tweets geplaatst/gedeeld. Er zijn 936 mensen
die de Tweets van de CD “volgen”.
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BIJLAGE

1

Bijlage Verslag jaarvergadering over 2014
Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen
Annen d.d. 11 februari 2015
Aanwezig CD

Albert Mulder

Roelof Kammer

Alie Oosterman

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

Anneke Greving

Notulist

Rabbe Vedder (CD)

Publiek

15 personen

1.

Opening
Ype Tol, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Na het welkomstwoord
neemt Ype de volgende agenda door:

2.

1.

Opening

2.

Verslag openbare jaarvergadering 12 februari 2014

3.

Jaarverslag 2014

4.

Financieel verslag 2014

5.

Dorpsvisie (lokale agenda)

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Verslag van de openbare jaarvergadering van 12 februari 2014
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2014
De voorzitter leest het voorwoord voor aan het publiek.
Aan de hand van een powerpoint presentatie lichten de woordvoerders van de
verschillende subcommissies de verschillende onderwerpen van het jaarverslag
mondeling toe.
Er wordt gevraagd of de inventarislijst van onze materiaalopslag ook openbaar is. Nog
niet, maar kan gerealiseerd worden.
In de wijk van ploeg Greving (Zeubring) is een buurtscan gehouden door St. Welzijn.
Uitkomst was niet echt verassend te noemen. Merendeel van de bewoners voelen zich
veilig en hebben weinig wensen in de buurt.
De gemeente is bezig een Toekomstvisie ter herijken. Wij zijn bij een aantal
bijeenkomsten aanwezig geweest.
Er wordt gemeld dat als men geïnteresseerd is in de raadsvergaderingen dit ook op
afstand is te volgen via de website van de gemeente.
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Er is steun vanuit het dorp voor de herontwikkeling van de duplexwoningen aan de
kruisakkers. Woonborg bouwt hier 10 nieuwe huurwoningen.
Vanuit het brinkgebruik is discussie ontstaan over het aantal brinkmarkten. De
gemeente is hier leidend in vanwege de vergunning verstrekking.
Er wordt een idee geopperd om voor het oud papier ophalen centrale punten in het dorp
aan te wijzen zodat het ophalen wellicht efficiënter kan gebeuren. Is een leuk idee maar
we willen de mensen in het dorp het zo makkelijk mogelijk maken om het gewoon voor
het huis aan de weg te kunnen zetten.
Daarnaast wordt geopperd om meer bekendheid te maken wat we zoal met de
opbrengsten van het oud papier doen.

4.

Financieel verslag 2014
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 Alie
Oosterman.

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. Gedurende de presentatie worden de volgende
vragen en/of opmerkingen gesteld/gemaakt.
De verkeerssituatie bij het winkelcentrum is onduidelijk. Klopt, we zijn in gesprek met de
gemeente om daar oplossingen voor toe te passen.
Er is geen VVV-punt meer in Annen. In de huidige digitale tijdperk is dat ook niet echt
noodzakelijk.
Voor de bevordering van de sociale contacten, ook voor alleenstaanden, wordt
bijvoorbeeld een koffieochtend aangedragen. Dorpshuis pakt dit (al) op.
Is het winkelbestand in Annen bestand tegen het internet? Ondernemers roepen op om
je wensen kenbaar te maken en koop zo veel mogelijk in eigen dorp.
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6.

Rondvraag
Hoe ziet de CD de ontwikkelingen van de ketenkwestie rond oud en nieuw? Is des
gemeente.
Hoe worden straks de verkeersregelaarscursussen georganiseerd? De CD zal
eenmalig een avond organiseren waarin de digitale cursus en examen wordt uitgelegd
en het is dan aan de mensen zelf om het uit te voeren.
Komt er een paasvuur? Is des vv Annen
Er is een ‘Holthuyskrantje’, iets voor de PR-commissie.
Er wordt een tip gedaan om de zelfwerkzaamheid van vrijwilligers bij de gemeente deel
vergoed te krijgen.
Het plan Kruisakkers Woonborg is bij de ANBO inhoudelijk niet bekend.

7.

Sluiting
Ype sluit de jaarvergadering en nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD
te drinken.
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