JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG 2017

STICHTING COMMISSIE
DORPSBELANGEN ANNEN

JAARVERSLAG 2017

Inhoud
1

Inleiding ____________________________________________________________________ 5

2

Bestuur ______________________________________________________________ 6
2.1 Bestuurslijst ______________________________________________________ 6
2.2 Bestuurswisselingen _______________________________________________ 6
2.3 Subcommissies ___________________________________________________ 7

3

Algemeen verslag ______________________________________________________ 8
3.1 Bijeenkomsten ____________________________________________________ 8
3.2 Besproken onderwerpen ____________________________________________ 8

4

Verslag subcommissies ________________________________________________ 10
4.1 Sport- en spelweek _______________________________________________ 10
4.2 Annen Doet _____________________________________________________ 12
4.3 Kerstfair ________________________________________________________ 13
4.4 Beheer en verhuur ________________________________________________ 14
4.5 Oud papier ______________________________________________________ 15
4.6 Aa en Hunze (gemeentezaken) ______________________________________ 16
4.7 PR

1

_________________________________________________________ 16

Bijlage Verslag jaarvergadering over 2016 __________________________________ 19

Voorblad: ontwerp informatie(z)uil© Boter Reclamemakers 2009

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

2

JAARVERSLAG 2017

Voorwoord
Het jaar 2017 ligt inmiddels achter ons en het was opnieuw een jaar waarin Annen zich
heeft laten zien als bruisend brinkdorp. Ook de Commissie Dorpsbelangen (CD) heeft daar
met veel plezier aan bijgedragen. 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 46ste sport- en spelweek was weer een ouderwets gezellige week. De sfeer tussen de
commissie, de 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 ontmoeten. Afgelopen jaar zijn er veel
nieuwe inwoners in de buurten komen wonen en het buurtfeest kan er aan bijdragen je
nieuwe buurtbewoners te leren kennen. Als commissie zijn we altijd weer blij dat zoveel
vrijwilligers zich inzetten voor dit, voor Annen, zeer belangrijke evenement.
In maart hebben we, samen met een aantal vrijwilligers, Annen weer wat schoner gemaakt.
Het dierenparkje wordt altijd aangepakt en netjes gemaakt. Daarnaast halen we veel
zwerfafval op. Wij hopen ook in 2018 weer een aantal projecten te krijgen zodat we van
Annen Doet een effectieve activiteit kunnen maken. Kom vooral ook helpen. Vele handen
zorgen voor een nog schoner en mooier dorp.
De kerstfair in Dickensstijl hebben we voor het tweede jaar gehouden op de Molenakkers.
De sfeer was geweldig met natuurlijk de ijsbaan (mede mogelijk gemaakt door de Mannen
van Annen en een aantal sponsoren) als stralend middelpunt. De subcommissie was er
weer in geslaagd om het sfeervol aan te kleden en de standhouders hadden prachtige
producten. Helaas was het weer minder gunstig. Toch laten veel bezoekers zich daar niet
van weerhouden om even een bezoekje te brengen.
In 2017 zijn er door de commissie weer diverse zaken opgepakt. Met name het zoeken naar
een nieuw dorpshuis bestuur was een uitdaging. Gezien de verstoorde verhoudingen tussen
het oude bestuur en de gemeente, waren er niet direct nieuwe bestuursleden te vinden.
Door als CD samen met twee dorpsgenoten in overleg te treden met de gemeente om lange
termijn afspraken te maken en de hobbels te plaveien, stond er weer een basis waarop
nieuwe bestuursleden konden voortborduren. Gelukkig hebben we enthousiastelingen
kunnen vinden die zeer voortvarend aan de slag zijn gegaan. Het dorpshuis staat weer en
wordt weer optimaal gebruikt. Ook heeft het nieuwe bestuur een nieuwe pachter kunnen
vinden. Wij wensen het nieuwe bestuur en de pachters veel succes de komende jaren.
Wat we steeds vaker horen is dat het vinden van bestuursleden lastig is voor verenigingen
en stichtingen. Mensen die organisatorisch iets willen en kunnen oppakken. Annen heeft
veel inwoners die dit zouden kunnen en we hopen dan ook dat mensen dit gaan oppakken
voor hun vereniging. We moeten tenslotte samen zorgen dat we een bruisend
verenigingsleven houden.
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Als commissie doen wij alles vrijwillig en met veel plezier. Daarbij worden wij vaak geholpen
door inwoners, verenigingen 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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HOOFDSTUK

1

Inleiding

Voor u ligt het 37e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen.
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2017 een beeld
geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2017 zijn vormgegeven.
Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2016 gehouden op
8 februari 2017.
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 31-12-2017 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)
Roland Kregel
Bart Zuidema
Albert Mulder
Enrico Hanenbergh
Fenja Woest
Jarno Drenth
Wim Boschma

= Dagelijks bestuur
12
13
14
15
16
17

Annemiek Visser
Marisca Luning
Marlous Dijksma
Anneke Greving
Tamara Takens
Gerrit Bazuin

6

2.2

BESTUURSWISSELINGEN
Dit jaar hebben Jacob Okken en Gerard Schoenmaker de commissie verlaten. Fenja Woest
en Wim Boschma hun plaatsen ingenomen.
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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 13-12-2017 (verkiezingsdatum) zien
de subcommissies er als volgt uit:
Vaste commissies

Leden

Sport- en Spelweek

Rabbe Vedder (vz), Marisca Luning, Bart Zuidema,
Roland Kregel, Enrico Hanenbergh, Tamara Takens

Oud papier

Marlous Dijksma en Abel Reitsema

Beheer/Verhuur

Gerrit Bazuin, Enrico Hanenbergh, Albert Mulder, Roland

materialen

Kregel

PR

Annemiek Visser, Albert Mulder, Enrico Hanenbergh, Jarno
Drenth

Annen Doet

Annemiek Visser, Mariska Witte, Marlous Dijksma

Kerstfair

Marlous Dijksma (vz), Albert Mulder, Wim Boschma, Anneke
Greving, Fenja Woest

Er is een interim bestuur voor de Vrienden van Oranje gestart. Daarin zitten Fenja Woest,
Wim Boschma, Abel Reitsema en Mariska Witte.
Ook is er een subcommissie die zich samen met de aangrenzende gebruikers bezig houdt
met plannen voor het herinrichten van het terrein voor de sporthal. Daarin zitten Rabbe
Vedder, Abel Reitsema, Jarno Drenth en Mariska Witte

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

7

JAARVERSLAG 2017

HOOFDSTUK

3.1

3

Algemeen verslag

BIJEENKOMSTEN
De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2017 10 keer vergaderd. Dit vond telkens plaats op
de 2e woensdag van elke maand m.u.v. de maanden juli en augustus. Op 8 februari 2017
heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. We vergaderen altijd in “Ons Dorpshuis”.
Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag
18 maart. Jarno en Marlous hadden een leuke avond georganiseerd in de Grutter. We
namen afscheid van Jos Hofsteenge, Gineke de Jonge en Alie Oosterman.
In het weekend van 29 en 30 september en 1 oktober zijn we vanwege het jaarlijks CD-uitje
met een groot aantal CD-leden naar Groenlo 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
Er wordt besloten om, samen met een paar andere Anneroelen, het bestuur van het
Dorpshuis ad interim over te nemen.
Er wordt besloten om de dug-out bij het streetveld niet opnieuw te repareren.
Februari
Een afvaardiging bezoekt het afscheid van burgemeester Van Oosterhout.
Er wordt een ander soort oud-papier container bij de brandweer geplaatst die van
bovenaf gevuld kan worden. Gerrit heeft er daardoor minder werk van.
Maart
We maken kennis met de nieuwe buurtwerker van Impuls.
April
De jeugdcommissie wordt opgeheven, omdat er helaas geen bezoekers zijn geweest
op de avond die voor hen georganiseerd was.
Er vindt een inloopavond plaats voor buurtbewoners over de herinrichting van het
terrein voor de sporthal.
Mei
In de Hemelvaartweek vond de 46e sport- en spelweek plaats (zie paragraaf 4.1).
De glasvezel werkgroep presenteert de stand van zaken aan de CD
Het Oranjefonds kent het buurtcadeau toe aan Impuls. Impuls schenkt het bedrag aan
de CD voor fitnesstoestellen op het terrein voor de sporthal.
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September
We bezoeken met een delegatie de installatie van de nieuwe burgemeester, Piet van
Dijk.
Er is een nieuw bestuur gevonden voor het Dorpshuis en er zijn nieuwe uitbaters
gevonden voor het Sportcafé.
De uitreiking van het buurtcadeau vindt plaats op het streetveld en Impuls heeft hierbij
een leuk programma in de sporthal georganiseerd.
De gemeente neemt een flink bedrag op in de begroting van 2018 voor de herinrichting
van het terrein voor de sporthal.
Oktober
De gemeente start in overleg met de CD een woonwensenonderzoek in Annen.
November
Post NL wil de brievenbus bij het Holthuys verwijderen. De CD verzoekt Post NL om
deze te behouden vanwege de ligging naar het Holthuys.
We ontvangen een mooi bedrag vanuit de Raboclubkascampagne van de Rabobank.
December
Bij de kerstfair is dit jaar opnieuw een ijsbaan, mede dankzij de Mannen van Annen
(combinerace). De opbrengst van de verloting wordt geschonken aan de Vrouwen van
Nu.
Post NL besluit de brievenbus bij het Holthuys te laten staan.
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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; OOK DIT
JAAR WEER!
Annen beleefde dit jaar voor de 46e keer de inmiddels wereldberoemde sport- en spelweek.
Deze editie werd zoals gewoonlijk weer in de Hemelvaartsweek gehouden. Dit jaar was dat
van 22 mei t/m 27 mei.
Voorafgaand aan de sport- en spelweek heeft de sport- en spelcommissie samen met de
ploegleiders, assistenten en (digi)pers twee 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:


Oranje

Bart Schuiling, Lisanne Buutkamp en Romy Kremer



Blauw

Harmen Clement Zeubring, Yvonne Nieborg en Carin de Valk



Groen

Ellen Schuurman, Bram van Bastelaar, Peter Westerhof



Geel

Marlies Mulder, Jesper Popken en Bart Hamstra



Roze

Marco Kirchhoff, Trijnie Schuiling en Sonja Kesselmans



Rood

Peter Boonstra, Birgiette Dokter en Luke Lesschen



De Pers

Lianne Greving, Antje Kamping, Rianne Luiken, Manouk Kamping,
Astrid Wester en Esmee Diemer

Nieuw ingevoerd zijn de ploegnamen. Omdat, gezien de hedendaagse realiteit, de
samenstelling van de ploegen een hoge mate van doorloop kent, was het niet altijd
eenvoudig om de ploegnaam te onthouden. Met een vaste naam, ongeacht wie deel
uitmaakt van de ploegleiding, is dit probleem verholpen.
Lange tijd leek het er op dat we geen pers zouden krijgen maar gelukkig dienden zich vlak
voor de eerste vergadering toch zes enthousiaste dames aan die als ‘anonieme’ pers de
pen en het toetsenbord op wilden pakken, top!
Helaas bleek het niet mogelijk om radio sport en spel in de lucht te krijgen, hopelijk in 2018
wel weer.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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Uiteraard mogen we de tomeloze inzet van alle Anneroelen niet vergeten te melden, maar
de week wordt ook zeker mede mogelijk gemaakt door alle sponsoren / ondersteuners,
waarvoor nogmaals hartelijke dank!
Het programmaboekje is ook weer uitgebracht. Ook dit jaar konden wij rekenen op alle
trouwe sponsoren / ondersteuners van voorgaande jaren en een aantal nieuwe sponsoren /
ondersteuners. Het programmaboekje met bedrijfsvermeldingen werd dit jaar wederom in
kleur gedrukt. Ook kon er gekozen worden voor een bedrijfsvlag aan één van de
vlaggenmasten op de Brink en in het zwembad alsmede een reclamebord aan de kant van
de diverse sportonderdelen. Verder werden de bedrijfsnamen vermeld op de site
www.annen-info.nl/bedrijvengids.
Dit jaar werden de spelonderdelen wederom in en op de diverse (horeca) accommodaties in
Annen afgewerkt. Het programma was weer als vanouds. Nieuw dit jaar was de pubquiz in
plaats van het pokeren. De pubquiz was in elkaar gezet door Ruud Diemer en hij
presenteerde de avond samen met Henk Buutkamp.
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen:
Mini-zeskamp trofee…………………………………………………………

Ploeg Rood

Anno voetbalbeker …………..……………………………………………..

Ploeg Groen

Dorpsomloop trofee ……………………………………………………….

Ploeg Roze

Zeskamptrofee………………………………..…………….………………

Ploeg Blauw

Sport en spel Wisselbokaal……………………………………………..…

Ploeg Geel

Als u nog wilt nagenieten van de week kunt u de foto’s en video’s bekijken op de website
www.sportenspelweek.nl
De 47e editie van de ANNER sport- en spelweek staat gepland in de week van
7 t/m 12 mei 2018.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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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 11 maart was er weer een Annen
Doet dag. Zo'n 25 vrijwilligers hielpen mee om Annen weer een beetje mooier te maken. Het
streetveld, de jeu de boules banen, de Koepel, de Beuk en het dierenparkje kregen weer
"een sop beurtje". Ook werd er in en rondom Annen heel veel zwerfafval opgeruimd. De
vrijwilligers staan verbaasd te kijken hoeveel rotzooi overal zomaar gedumpt wordt. In het
bosje bij de Eexterweg lag onder andere een compleet bankstel! De brandweer rukte uit om
deze zooi op te ruimen.
Hierbij kwam de nieuwe brandweer auto vast te zitten in de modder. Met man en macht
werd geprobeerd de auto los te krijgen, wat uiteindelijk met behulp van een lier lukte.
Het was een hilarisch moment van de zeer geslaagde dag.
Deze dag werd weer door de gemeente ondersteund met materiaal, menskracht en een
zalige lunch.
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4.3

KERSTFAIR
Het is zaterdag 9 december 2017 en rond het veldje aan de Molenakkers heerst er, ondanks
het koude en gure weer, een warme sfeer. Deze 8 e editie van de kerstfair in Annen is
traditiegetrouw volledig in Dickensstijl en gezellig aangekleed met kerstbomen van
tuinwinkel Klinkers en brandende houtvuurtjes.
Menig Anneroel (en bezoeker van buiten het dorp) liet zich niet tegenhouden door de
(sneeuw)buien en waande zich deze
middag even 150 jaar terug in de tijd,
mede dankzij de aanwezige figuranten
van toneelvereniging Advendo en de
stal met schapen en ezeltjes. De fair
werd muzikaal opgeluisterd door
sfeervolle kerstmuziek van
Muziekvereniging Drenthina en
Gospelkoor Adaya uit Assen.
Dankzij de Mannen van Annen en diverse sponsoren konden de kinderen dit jaar voor de
tweede maal genieten van de ijsbaan, waar IJsvereniging Nooitgedacht de uitgifte van de
schaatsen regelde.
De door Cordes uit Tynaarlo geleverde kramen werden dit jaar bemand door 29
standhouders. De diverse ondernemers en verenigingen uit Annen, maar ook verschillende
hobbyisten, boden een breed scala aan producten en activiteiten aan. Er was voor elk wat
wils; van een glaasje glühwein tot een broodje braadworst, van kerstdecoratie tot verlichte
huisnummers. Verschillende standhouders hadden dit jaar ook aan de aanwezige kinderen
gedacht; voor hen waren er allerlei leuke activiteiten. Daarnaast kon men bij een aantal
kramen een mooie prijs in de wacht slepen!
Ook de Commissie Dorpsbelangen stond dit jaar weer met een verloting, ditmaal ten gunste
van de Vrouwen van Nu - afdeling Annen, ten behoeve van hun 85 jarig bestaan. De prijzen
waren ter beschikking gesteld door de leden van de Commissie Dorpsbelangen en Vrouwen
van Nu. In totaal is er met de lotenverkoop € 635,- opgehaald.
Tevreden en trots kijken wij terug op een
zeer geslaagde kerstfair, welke wij niet
kunnen organiseren zonder medewerking
van de buurtbewoners en vele vrijwilligers.
Zo bouwt Wim Boelens Installatietechniek
ieder jaar de elektra op en maken wij
dankbaar gebruik van de ruimte van BSO
Ekiwoek van SKID. Ook kunnen we elk jaar
rekenen op ondersteuning van de EHBO,
maakt Jaap Menses prachtige foto’s van de fair en hielp Bouwservice Boerema dit jaar met
het plaatsen van de grote kerstboom op de brink. Vanzelfsprekend zijn wij ook zeer
dankbaar dat de standhouders ieder jaar met zoveel enthousiasme aanwezig zijn op de
kerstfair. Annen, een dorp waar je met z’n allen zoveel kunt bereiken, niet voor niets het
leukste dorp van Drenthe!

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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4.4

BEHEER EN VERHUUR
De beheer en verhuurcommissie heeft de taak onze materialen (geluidsinstallatie,
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 naast de schuur van de Werktuigen
Vereniging staat bij De Haven. In deze container zijn vlaggenmasten, vijf marktkramen,
ongeveer 70 stoelen en een aantal planken, waarvan men ook zitplaatsen kan maken,
opgeslagen.
In 2017 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 en door verenigingen (zoals de wandel4-daagse, Sinterklaas,
sport- en spelweek, musical basisschool, Drenthina, SV Annen, Hunzerun en Kerstfair).
Het kuipsteekspel is dit jaar niet verhuurd.
De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2017
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 4 keer gebruikt bij evenementen. Buiten het dorp
worden ze niet verhuurd.
De beheer en verhuurcommissie bestond in 2017 uit:


Gerrit Bazuin voor algemene zaken



Jacob Okken voor algemene zaken/technisch onderhoud en agendabeheer
dranghekken (wordt overgenomen door Roland Kregel)



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



Enrico Hanenbergh voor algemene/technische zaken

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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4.5

OUD PAPIER
Het oud papier werd in 2017 in acht ronden opgehaald met vier vrachtwagens per keer en
verder is er veelvuldig gebruik gemaakt van de container bij de brandweerkazerne. De
tendens van een lagere oud papieropbrengst heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd.
We zijn dit jaar één ton hoger geëindigd dan in 2016 en wel op bijna 269 ton. Dit is in deze
tijd toch zeker geen slecht resultaat en het blijft dus alleszins de moeite waard om het papier
te blijven inzamelen.
De prijs is het gehele jaar tussen de 5,00 en 6,5 cent per kilo geweest. 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!! Voor 2018 staan er 9 rondes gepland.
De data voor 2018 zijn al via het Oeleneis verspreid en we hopen in 2018 net zoveel oud
papier te ontvangen als in 2017 maar daar hebben we natuurlijk wel de medewerking van het
dorp bij nodig.

OUD PAPIER
MAAND
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

2013
Opbrengst
aantal kg
33.900

2014
Opbrengst
aantal kg
23.590

30.590
31.080
26.600
28.910

23.180
30.330
21.450
27.340

24.450
23.610
21.940
27.380
27.000
275.460
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25.190
25.150
20.900
25.900
26.780

2015
Opbrengst
aantal kg
24.180
3.760
28.960
26.860
23.420
28.340
4.510
26.210
28.850
3.080
29.850
24.920

2016
Opbrengst
aantal kg
27.090
23.610
5.980
32.660
28.960
4.840
30.640
27.310
18.360
29.080
2.740
36.310

2017
Opbrengst
aantal kg
32.780
3.340
27.500
33.110
6.880
29.800
31.330
10.270
23.320
34.180
8.410
27.600

249.810

252.940

267.580

268.520
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4.6

AA EN HUNZE (GEMEENTEZAKEN)
Voorterrein sporthal
Het terrein voor de sporthal is vaak een chaos. Zowel het aanblik als de veiligheid laten flink
te wensen over. Er is daarom een subcommissie gestart die samen met de aangrenzende
gebruikers: VV Annen, de tennisvereniging, de duivenvereniging, school en het dorpshuis
de problemen en wensen ten aanzien het terrein geïnventariseerd heeft. Er zijn plannen
uitgewerkt en de gemeente heeft inmiddels een flink bedrag toegezegd wat besteed kan
worden aan de herinrichting van het terrein. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een
sluitende begroting, waarbij onder andere fondsen aangeschreven zullen worden.
Woonwensen
De gemeente nam eind november 2016 een besluit voor het opnieuw opzetten van een
woonwensen onderzoek. Er is een enquête gehouden door de gemeente en naar aanleiding
hiervan heeft er op 29 november 2017 een thema-avond Wonen in Annen e.o.
plaatsgevonden in Ons Dorpshuis.
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.

4.7

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 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
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De website van Commissie Dorpsbelangen.
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 gemaakt. Deze foto’s zijn terug te
vinden op de ‘Flickr’ foto site van de CD (tinyurl.com/zac9z5v). Veel van deze foto’s zijn
gemaakt door Anneroel Jaap Menses. Annen-info.nl trok in 2017 meer dan 11.500
bezoekers. Deze bezoekers bekeken meer dan 21.000 keer één of meerdere pagina’s op de
site.
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 2017 werd er
4 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
2017 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 2017 waren er 55 nieuwe
aanmeldingen. Het totaal aantal abonnees op het mededelingenblad aan het eind van 2017
was 621.
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 en verschillende andere huisaan-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
spelweek, Annen Doet en de Kerstfair.
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Sport- en spelweek
Voor de sport- en spelweek werd weer een speciaal programmaboekje uitgebracht. 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
wordt in eigen beheer samengesteld.
Via sportenspelweek.nl kom je op website van de sport- en spelweek. De sport- en
spelcommissie houdt hier alles bij. Het programma, de standen en de bulletins zijn hier te
vinden.
Van de vele spelonderdelen die tijdens de sport en spelweek plaatsvinden worden foto’s
gemaakt. Deze foto’s zijn terug te vinden op de ‘Flickr’ foto site van de sport en spelweek
(tinyurl.com/k4ottf9). Hier staan 30.166 (!) foto’s vanaf de 31e sport- en spelweek in 2002.
De CD Twittert mee.
Op de Annen-info site bestaat de mogelijkheid om te “Twitteren”. Ook de PR commissie
maakt hier gebruik van. In 2017 zijn er in totaal 15 tweets geplaatst waarmee het totaal op
924 tweets uitkomt. Er zijn 976 mensen die de tweets van de CD “volgen”.
De CD op Facebook
Commissie Dorpsbelangen heeft een eigen Facebook pagina. Eind 2017 heeft de CD al
1419 “vind-ik-leuks”! Ook de sport- en spelcommissie heeft een eigen Facebook pagina,
1004 mensen vinden deze pagina leuk. De PR commissie merkt dat Facebook een
makkelijke manier is om Anneroelen snel te benaderen. In 2017 zijn er diverse berichten
geplaatst die weer door veel vrienden gedeeld werden.
Wie?
De PR Commissie bestond in 2017 uit de volgende leden: Albert Mulder, Jarno Drenth,
Enrico Hanenbergh en Annemiek Visser.
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BIJLAGE

1

Bijlage Verslag jaarvergadering over 2016
Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen
Annen d.d. 8 februari 2017
Aanwezig CD

Bart Zuidema

Marisca Luning

Marlous Dijksma

Enrico Hanenbergh

Abel Reitsema

Jacob Okken

Annemiek Visser

Rabbe Vedder

Roland Kregel

Ype Tol

Notulist

Mariska Witte (CD)

Publiek

15 personen

1.

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

2.

1.

Opening

2.

Verslag openbare jaarvergadering 10 februari 2016

3.

Jaarverslag 2016

4.

Financieel verslag 2016

5.

Discussie

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Verslag van de openbare jaarvergadering van 10 februari 2016
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2016
De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag en vertelt dat drie leden de CD in
2016 hebben verlaten. Hij stelt de nieuwe leden van de CD voor.
Belangrijke zaken die in 2016 speelden waren de actie voor het behoud van de
apotheek in Annen en het besluit van het bestuur van het Dorpshuis om te stoppen.
Twee leden van de CD vormen met een aantal andere inwoners van Annen een
delegatie die op zoek gaat naar een nieuw bestuur voor het dorpshuis. De taak van
deze delegatie is om de contacten met de gemeente te herstellen en het nieuwe
bestuur een frisse start te kunnen geven.
In 2016 was de 45e sport- en spelweek met een aangepast programma vanwege 4 mei.
De opbrengst van de verloting tijdens de kerstfair was dit jaar voor Advendo. Namens
Advendo wordt de CD hiervoor bedankt. Het geld zal gebruikt worden voor de
organisatie van een feest ten behoeve van hun 150 jarig jubileum.
In 2016 is er minder vaak oud papier opgehaald. Dit lijkt geen problemen op te leveren.
De container bij de brandweer wordt goed gebruikt. Gerrit houdt deze container in de
gaten. Gerrit is niet aanwezig bij de vergadering, maar krijgt een applaus voor zijn inzet.
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Een afvaardiging van de CD is in overleg over het terrein voor de sporthal met alle
aangrenzende gebruikers. Het terrein wordt als onveilig ervaren en het verpaupert. Er is
een ontwerp gemaakt voor een mogelijk andere indeling. Dit ontwerp ligt ter
beoordeling bij de gemeente. Daarna zal er een inloopavond voor de buurtbewoners
georganiseerd worden.
Aan de hand van een powerpoint presentatie lichten de woordvoerders van de
verschillende subcommissies de verschillende onderwerpen van het jaarverslag
mondeling toe.
4.

Financieel verslag 2016
Abel Reitsema, onze penningmeester, licht het financiële verslag toe. Hij meldt dat de
inzameling van het oud papier de belangrijkste inkomstenbron is voor de CD. Ook de
Rabo Clubkas Campagne en de verhuur van de MSU hebben in 2016 een mooi bedrag
opgeleverd.
De onkosten die er dit jaar zijn geweest naast de organisatie van de sport- en spelweek
en de kerstfair zijn de onderhoudskosten van de MSU, het drukken van het Oeleneis en
de vervanging van de microfoons. Ondanks deze kosten is er een positief resultaat.
De kascommissie, bestaande uit Marisca Luning en Enrico Hanenbergh, 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 Enrico Hanenbergh en nog een lid
van de CD. In de volgende vergadering van de CD zal worden besloten wie deze taak
met Enrico volgend jaar op zich neemt.

5.

Discussie
Vanwege het besluit van de CD om geen Brinkfestijn meer te organiseren en het
wegvallen van een paar andere activiteiten (Harleydag, Rock op Brink, Acht van
Annen), leeft bij de CD de vraag of er vanuit het dorp behoefte is aan nieuwe
activiteiten. Dit wordt voorgelegd aan de bezoekers van de vergadering.


De modeshow van het Brinkfestijn werd goed bezocht. Wellicht kan dat op een
ander moment georganiseerd worden?



Als een vereniging iets wil organiseren kan de CD wellicht ondersteunen?



Een gezamenlijk groot vuurwerk is geopperd in de jaarvergadering van 2015. Wat
is daarover besloten? Er is door de CD gesproken met jeugd hierover. Als
consumenten vuurwerk verboden wordt, dan is een groot gezamenlijk vuurwerk
een optie. De commissie jeugdzaken gaat activiteiten rond oud en nieuw opnieuw
bespreken met de jeugd van Annen.

Op 11 maart 2017 is er weer Annen Doet. Zijn er nog klussen die op deze dag gedaan
kunnen worden?


Het dierenparkje levert hiervoor nog een klus aan.



Langs de Wepel groeien de struiken over de stoep waardoor er weinig ruimte is. Dit
is op gemeentegrond maar de heggen zijn van de bewoners. Als de bewoners er
zelf niet toe in staat zijn, is het misschien een optie om deze heggen te snoeien,
uiteraard in overleg met de betreffende bewoners? Dit lijkt een goed idee. De CD
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verzoekt om via de mail door te geven als er nog meer plekken in Annen zijn waar
dit speelt.


De speeltuinen kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Besproken is dat er in het
mededelingenblad een oproep gedaan wordt om te inventariseren bij wie je voor
iedere speeltuin moet zijn als er iets stuk is of als er onderhoud nodig is. Misschien
kunnen ze hulp gebruiken.



Mocht iemand nog een klus weten, dan kan dat doorgegeven worden via de e-mail:
info@annen-info.nl

6.

Rondvraag
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de locatie waar de kerstfair plaats heeft
gevonden heel geschikt werd gevonden. De ijsbaan was ook een groot succes. In 2017
zal er weer een ijsbaan op de kerstfair zijn. Hiervoor is reeds geld ingezameld. Mocht er
onvoldoende geld beschikbaar zijn, dan kan de CD eventueel ook bijdragen.
Vanuit het publiek komt de vraag of de playbackshow voortaan op zaterdag blijft.
Aangegeven wordt dat deze weer naar de woensdagavond gaat en dat de prijsuitreiking
in 2017 direct na de zeskamp op de Brink is.
Een afgevaardigde van de damvereniging meldt dat de damvereniging ophoudt te
bestaan na 54 jaar vanwege een tekort aan leden. Dit jaar zal het dammen tijdens de
sport- en spelweek voor de laatste door de damvereniging georganiseerd worden.
Er wordt gemeld dat er veel kamers in het Holthuys leeg staan. De vraag is of dit bij de
CD onder de aandacht is. Het is niet bij de CD bekend. Voor de leefbaarheid van het
dorp is het heel belangrijk dat het Holthuys open blijft. Omdat het een commerciële
organisatie betreft, kan de CD hier niet veel in betekenen.
De samenstellers van het mededelingenblad krijgen complimenten en een applaus voor
deze altijd actuele bron van informatie.
In verband met de lage rentestand is het wellicht een optie om het spaargeld van de CD
op een andere manier weg te zetten voor een grotere opbrengst? De CD wil hierin geen
risico’s nemen. Beleggen is bijvoorbeeld geen optie. Wel is besloten om eens
vrijblijvend te informeren bij de Rabobank of een deel van het geld vastgezet zou
kunnen worden. Dit is inmiddels gedaan, maar ook geld vastzetten levert nauwelijks iets
op en het is een risico omdat we niet over het geld kunnen beschikken.

7.

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