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Voorwoord
Het jaar 2018 was voor Annen een jaar waar nieuwe initiatieven zijn opgepakt en waar ook
onze vertrouwde festiviteiten weer zeer geslaagd waren. Kortom een bijzonder jaar. Dat wij
als Commissie Dorpsbelangen hebben kunnen bijdragen aan bovengenoemde activiteiten,
geeft ons voldoening en zorgt dat wij met veel plezier onze hobby uitoefenen. Daarover
leggen wij graag verantwoording af tijdens onze jaarvergadering in maart. 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 met veel plezier en energie en we houden daarbij altijd onze
doelstelling in gedachte: De leefbaarheid van Annen.
Als Commissie Dorpsbelangen hebben wij enige tijd geleden het initiatief opgepakt om
glasvezel te realiseren in Annen en de buitengebieden van Annen. Daarvoor zijn wij op zoek
gegaan naar enthousiaste Anneroelen die hierin wilden participeren. Uiteindelijk hebben
deze mensen zich aangesloten bij Glasvezel Buitenaf en door hun ongeremde fanatisme
hebben zij ervoor gezorgd dat er glasvezel gerealiseerd wordt in Annen! De komende twee
jaar zal glasvezel aangelegd worden in en om Annen.
Tevens hebben wij het initiatief opgestart met betrekking tot het herontwikkelen van het
voorterrein van de sporthal. Vergroten van de veiligheid en verbeteren van de uitstraling
waren hierbij de uitgangspunten. Voor de realisatie hebben wij diverse partijen
bijeengebracht die een belang hebben bij het voorterrein. Met deze belanghebbenden is een
werkgroep gevormd. Zij hebben het plan verder ontwikkeld en zoals het nu lijkt zal het
voorterrein in 2019 gereed zijn.
Een nieuwe activiteit die wij niet geïnitieerd hebben is het oud- en nieuwfeest. Dit is
opgepakt door jonge en oudere Anneroelen en het is een succes geworden. Als Commissie
Dorpsbelangen hebben wij de stichting wel financieel gesteund door de oprichtingskosten te
betalen.
Naast nieuwe initiatieven hebben we ook de bestaande activiteiten gehad. De sport- en
spelweek werd gekenmerkt door prachtig weer maar vooral door een sportieve strijd tussen
de buurten. Ik blijf mij verbazen dat dit reeds voor de 48 ste keer in deze omvang is
georganiseerd en dat er zoveel unieke deelnemers zijn. Niet alles verloopt tijdens zo’n week
soepel maar gelukkig weten we altijd weer tot een oplossing te komen. Samen moeten we
zorgen voor een sociaal en gezellig dorp. Dat ik tijdens deze week hoor dat de jongere
Anneroelen dit het belangrijkste vinden, geeft mij een goed gevoel. Ik zie Annen dan ook in
de toekomst als sociaal dorp waar we graag wonen met z’n allen.
“Annen Doet” was qua inzet van vrijwilligers zeer beperkt. Er waren een aantal leuke
projecten aangeleverd maar de opkomst van vrijwilligers viel helaas tegen. Met een beperkt
aantal mensen hebben we wel veel gedaan om Annen toonbaar te houden. Ook de
brandweer was weer aanwezig met mankracht en materiaal wat het werk voor de
vrijwilligers makkelijker maakt.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen

3

JAARVERSLAG 2018

Aangezien de opkomst minimaal was zal Annen Doet niet in dezelfde vorm weer op onze
agenda staan. Als Commissie houden we van een schoon dorp maar dit moet wel door alle
inwoners gedragen worden.
Voor de kerstfair moesten we dit jaar snel schakelen. Diverse fairs werden gecanceld in
verband met de slechte weersverwachtingen. Wij hebben echter een dorp waar we denken
in mogelijkheden en niet in afzeggen. Met de hulp van de Mannen van Annen, het
Dorpshuis, de scouting en de Sportsbar hebben we de fair verplaatst naar Ons Dorpshuis.
Gezien de bezoekers aantallen was dit een enorm succes. Ik durf met recht te zeggen dat ik
een trotse voorzitter ben als ik zie hoe snel we met elkaar kunnen schakelen.
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. Vol overgave
probeert de Commissie altijd weer de beste resultaten te halen en meestal lukt dit zeer
goed. Leefbaarheid is wat we met z’n allen moeten nastreven zodat wij het leukste dorp van
Drenthe blijven.
Ype Tol, Voorzitter
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HOOFDSTUK

1

Inleiding

Voor u ligt het 38e jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen.
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2018 een beeld
geschetst van de activiteiten die door de commissie in het jaar 2018 zijn vormgegeven.
Verder treft u in bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2017 gehouden op
14 februari 2018.
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 31-12-2018 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)
Fenja Woest (vice voorzitter)
Roland Kregel
Henk Kuipers
Tim Greving
Enrico Hanenbergh
Gerrit Bazuin
Jarno Drenth
Wim Boschma

= Dagelijks bestuur
12
13
14
15
16
17

Annemiek Visser
Marisca Luning
Marlous Dijksma
Anneke Greving
Tamara Takens
Vacature

Foto’s

2.2

BESTUURSWISSELINGEN
Dit jaar hebben Rabbe Vedder, Albert Mulder en Bart Zuidema de commissie verlaten. Tim
Greving en Henk Kuipers hebben hun plaatsen ingenomen. Op 1 januari 2019 stond er nog
één vacature open.
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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 13-12-2018 (verkiezingsdatum) zien
de subcommissies er als volgt uit:
Vaste commissies

Leden

Sport- en Spelweek

Ype Tol (vz), Marisca Luning, Tim Greving,
Enrico Hanenbergh en Tamara Takens

Oud papier

Marlous Dijksma en Abel Reitsema

Beheer/Verhuur

Gerrit Bazuin, Enrico Hanenbergh, Henk Kuipers, Roland

materialen

Kregel

PR

Annemiek Visser, Enrico Hanenbergh, Jarno Drenth

Kerstfair

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

Er is een subcommissie die zich samen met de aangrenzende gebruikers bezig houdt met
plannen voor het herinrichten van het terrein voor de sporthal. Daarin zitten Abel Reitsema,
Jarno Drenth en Mariska Witte
Fenja Woest is vanuit de CD aangesloten bij een werkgroep die Naoberhulp op wil zetten in
Annen voor (veelal oudere) mensen die geen netwerk hebben in Annen.
Namens de CD zit Jarno in de glasvezel werkgroep.
Annemiek onderhoudt namens de CD de contacten met Hartveilig Annen.
Gerrit verricht voor elke subcommissie hand- en spandiensten.
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3.1

3

Algemeen verslag

BIJEENKOMSTEN
De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2018 tien keer vergaderd. Dit vond telkens plaats op
de 2e woensdag van elke maand m.u.v. de maanden juli en augustus. Op 14 februari 2018
heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. We vergaderen altijd in “Ons Dorpshuis”.
Ons jaarlijks terugkerend "Nieuw-in-het-jaarfeest” werd dit jaar gehouden op zaterdag
17 februari. Bart en Tamara hadden een leuke avond georganiseerd in café d'Anner Oele.
We namen afscheid van Jacob Okken en Gerard Schoenmaker.
In het weekend van 5 tot en met 7 oktober zijn we vanwege het jaarlijks CD-uitje met een
groot aantal CD-leden naar Easterein (Fr) 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
De CD heeft het bestuur van de Vrienden van Oranje ad interim overgenomen, is op
zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en heeft het stokje in januari overgedragen
aan het nieuwe bestuur van de Vrienden Van Oranje.
Februari
Er is contact met het zwembad om ideeën aan te dragen om het zwembad en de
omgeving beter te benutten.
De plannen voor het herinrichten van de omgeving van de sporthal vorderen. Er is
opnieuw een gesprek met de gemeente geweest.
Maart
De fondsenwerving voor (speel)toestellen voor omgeving sporthal is in gang gezet.
Er worden ontwerpen gemaakt voor nieuwe “activiteitenborden” bij de toegangswegen
van Annen. De huidige uilenborden zullen verdwijnen.
April
Annen Doet is geëvalueerd. Er is besloten om in vervolg geen Annen Doet meer te
organiseren in de huidige vorm i.v.m. een tekort aan vrijwilligers.
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Mei
In de Hemelvaartweek vond de 47e sport- en spelweek plaats (zie paragraaf 4.1).
Juni
Er is een substantieel bedrag aan subsidie toegezegd door vitaal platteland voor de
herinrichting van het terrein voor de sporthal.
September
Naar aanleiding van een signaal van de CD over de slechte staat van het kunstwerk
aan de Anloërweg, besluit de gemeente om het kunstwerk te laten renoveren.
MC Annen bestond 15 jaar. Twee leden van de CD bezoeken de receptie.
Oktober
Er wordt besloten om de aanvraag voor een tegemoetkoming voor de
oprichtingskosten van “Stichting Oud en Nieuw Annen” te honoreren.
We hebben contact met de glasvezelwerkgroep. Alle inwoners hebben een
informatiepakket gehad en er zijn voorlichtingsavonden gepland.
Een delegatie van de gemeente is tijdens de gemeentelijke dorpentocht op 1 oktober
ook in Annen geweest en heeft o.a. met een afvaardiging van de CD gesproken.
November
Een afvaardiging van de CD is bij de vergadering van Anno geweest om elkaar op de
hoogte te houden wat er zoal speelt.
We ontvangen een mooi bedrag vanuit de Raboclubkascampagne van de Rabobank,
dankzij alle mensen die op de CD gestemd hebben..
December
De glasvezelcampagne is geslaagd. In Annen en het buitengebied wordt glasvezel
aangelegd. De CD bedankt alle glasvezel ambassadeurs voor hun inzet.
De kerstfair wordt vanwege de slechte weersvoorspellingen verplaatst naar het
dorpshuis. Er is dit jaar opnieuw een ijsbaan, mede dankzij de Mannen van Annen
(combinerace). De opbrengst van de verloting wordt geschonken aan SV Annen.
De voorbereidingen voor de herinrichting van het voorterrein sporthal liggen op
schema. Plan is om de overeenkomst met de lokale aannemers in januari definitief vast
te leggen en vervolgens in februari/maart te beginnen met de werkzaamheden.

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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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. In 2018 hebben ongeveer 750
unieke deelnemers meegedaan. Dit is exclusief de playbackshow en als we kijken hoeveel
mensen er op het podium bij ploeg rood stonden is het aantal unieke deelnemers nog vele
malen groter. Daarnaast zijn er nog vele fanatieke toeschouwers en supporters wat de
sport- en spel week dus echt een week van het gehele dorp maakt.
De sport- en spelweek wordt georganiseerd door de sport- en spelcommissie samen met de
ploegleiders, radio sport en spel en de (digi)-pers. Voorafgaand aan de week vergaderen zij
gezamenlijk en worden de puntjes op de i gezet en afspraken gemaakt. Daarnaast vindt er
overleg plaats met de verenigingen en horeca om hun aandeel in de week ook soepel te
laten verlopen. Met z’n allen hebben we gezorgd voor een geslaagde 47 ste sport- en
spelweek.
De samenstelling van de ploegen met hun ploegleiders en assistenten bestond het
afgelopen jaar uit de onderstaande mensen:


Oranje

: Romy Kremer, Jeffrey Lever en Marjon Koopman



Blauw

: Carin de Valk, Yvonne Nieborg en Harmen Clement Zeubring



Groen

: Ellen Schuurman, Peter Westerhoff en Bram van Bastelaar



Geel

: Jesper Popken, Geesje ten Berge en Bart Hamstra



Roze

: Sonja Kesselmans, Marko Kirchhoff en Trijnie Schuiling



Rood

: Peter Boonstra, Birgiette Dokter en Emilie Dijkema



Anonieme Pers

: xxxxxxxxxxxx

Vanaf het moment dat de week van start ging heeft iedereen ervoor gezorgd dat alles
gladjes verliep. Iedereen heeft datgene laten zien waar Annen groot in 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 bovengenoemde zichtbare mensen maar zeker ook door evenveel “stille”
vrijwilligers die de ploegleiding en Commissie Dorpsbelangen helpen.
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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.
De opening van de sport- en spelweek werd ook dit jaar begeleid door Drenthina. Helaas
geen demonstraties vanuit de sportverenigingen of dansgroepen. Wel werd de presentatie
van de ploegen gedaan in dart-stijl door Gert Schoo.
Ook tijdens deze sport- en spelweek waren er dagelijks verschillende sportieve onderdelen.
Het was het eerste jaar sinds oprichting dat de damvereniging niet meer bestond. Het
dammen werd daarom voor het eerst georganiseerd door de sport- en spelcommissie en
was weer goed bezet. Verder verliepen de binnen activiteiten met veel sportieve strijd en
gelukkig zonder nare tegenslagen.
De buitenactiviteiten hadden in 2018 prachtig weer waardoor er ook vele toeschouwers
aanwezig waren.
Op Hemelvaartsdag hadden de wijken mooie spellen bedacht. Elk jaar toch ook weer een
compliment voor de vrijwilligers in de buurten die dit bedenken en bouwen.
Tijdens de playbackshow is gebleken dat je vooraf denkt alles goed te regelen, maar dan
blijkt er toch een miscommunicatie te zijn. Na een discussie en in onderling goed overleg is
dit gelukkig opgelost. Uiteindelijk moeten we er samen een succes van maken. We blijken
allemaal mensen te zijn en fouten worden dus gemaakt. Toch moeten we deze oplossen,
aangezien de sport- en spelweek in het teken staat van sportief strijden en plezier.
Gelukkig kunnen we stellen dat de playbackshow ook afgelopen jaar weer een fantastisch
feest was en dat de energie die de deelnemers er in steken ook zichtbaar is in hun
uitvoering.
De afsluiting van de week was traditiegetrouw de zeskamp. De ploegleiders moesten een
stier bedwingen en dat was na een zware week geen makkelijke uitdaging. De ploegen
vochten gezamenlijk om de laatste punten en natuurlijk om de zeskampbeker.
Na het optellen van de laatste punten was het duidelijk dat ploeg rood de 47 ste sport- en
spelweek als winnende buurt had afgesloten.
De sport- en spelcommissie bestond dit jaar uit: Marisca, Tamara, Bart, Enrico, Roland en
Ype. Het bulletin werd evenals voorgaande jaren weer gedrukt door Jan Greving en
verspreid door diverse wijkbewoners.
De felbegeerde bekers zijn door de volgende ploegen gewonnen:
Mini-zeskamp trofee…………………………………………………………

Ploeg Oranje

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

Ploeg Groen

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

Ploeg Geel

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

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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De eindstand van de 47e sport- en spelweek Annen was als volgt:
Plek

Ploeg
1

Rood

2

Geel

3

Blauw

4

Roze

5

Groen

6 (rode lantaarn)

Oranje

De 48e editie van de ANNER sport- en spelweek staat gepland in de week van 27 mei
t/m 1 juni 2019.
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4.2

ANNEN DOET
Commissie Dorpsbelangen organiseert sinds 2012 Annen Doet. Zaterdag 7 april is Annen
weer wat mooier gemaakt. Op deze Annen Doet dag werden met een groepje vrijwilligers
samen met Commissie Dorpsbelangen weer verschillende klussen uitgevoerd.
Met behulp van een groep brandweermannen werd er in en rondom het dorp zwerfafval
opgehaald. Een andere groep werkte zich in het zweet in het dierenparkje: altijd weer een
dankbare klus. Ook de bewoners van woonzorgcentrum 't Holthuys waren blij dat ze weer
gebruik konden maken van schone terrassen met vrolijk gevulde bloembakken.
In het Dorpshuis kreeg één van de zalen een lekker frisse verfbeurt. De jeugd kon weer "los"
op het schone streetveld en de jeu de boulers hadden weer een onkruidvrije baan. Kortom,
er is veel gebeurd op deze stalende zaterdagmiddag. Gemeente Aa en Hunze trakteerde na
afloop op het welverdiende biertje met wat lekkers.
Omdat het aantal vrijwilligers elk jaar afneemt en ook het aantal aangeboden klussen,
besluit de CD te stoppen met Annen Doet in deze vorm.

De mannen werken zich in het zweet in het dierenparkje tijdens de Annen Doet dag.
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4.3

KERSTFAIR
Vanwege de zeer slechte weersvoorspellingen, waren we dit jaar genoodzaakt om ad hoc
een alternatieve locatie voor de kerstfair te zoeken. Dankzij het snelle handelen en
meedenken van o.a. het Dorpshuis en de Sportsbar kon de 9e editie van de kerstfair in
Annen doorgaan!
Buiten trof men de ijsbaan aan, welke aangeboden was door de Mannen van Annen en
diverse sponsoren. Menig kind schaatste met rode wangen een rondje over de baan, wat
gelijk voor een winters tafereeltje zorgde. Deze sfeer buiten werd versterkt door gezellige
vuurtjes en kerstbomen van Tuinwinkel Klinkers.
Een aantal van de 27 standhouders stond buiten in houten huisjes, de rest trof men binnen
in het Dorpshuis aan. Omdat de fair dit jaar zo goed bezocht werd, was het op bepaalde
momenten ‘spitsuur’. Toch liet men zich hierdoor er niet van weerhouden om de kramen van
de verschillende ondernemers en hobbyisten te bezoeken en menig standhouder was na
verloop van tijd door zijn koopwaar heen. Ditzelfde was het geval bij de jaarlijkse verloting
van de Commissie Dorpsbelangen, dit jaar ten gunste van SV Annen. Dit leverde een
uiteindelijk bedrag van € 630,- op.

De fair bleef tot aan de sluiting ’s avonds gezellig; Muziekvereniging Drenthina zorgde voor
de sfeervolle muzikale omlijsting en men zocht elkaar op voor een gezellig hapje of drankje.
Als Commissie Dorpsbelangen kunnen wij tevreden en trots terugkijken op een geslaagde
kerstfair, welke wij niet kunnen organiseren zonder de enthousiaste hulp van vrijwilligers en
standhouders van binnen en buiten Annen!

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 2018 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 Anno - intocht Sinterklaas, sport- en
spelweek, musical lagere school, open dag brandweer, Oranjevereniging, buurtfeesten,
Hunzerun, kerstfair).
Het kuipsteekspel is dit jaar 3 keer gebruikt,
bij o.a. Koningsdag en het dorpsomloopspel
van de groene buurt.
De MSU (mobiele sanitaire unit) is in 2018
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 de Hunzerun. Buiten het dorp worden ze niet verhuurd.
De beheer en verhuurcommissie bestond in 2018 uit:


Gerrit Bazuin voor algemene zaken



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



Henk Kuipers, neemt de taken van Albert over vanaf 1 januari 2019



Enrico Hanenbergh voor algemene/technische zaken en de geluidsinstallatie

Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen
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4.5

OUD PAPIER
Het oud papier werd in 2018 in 9 ronden opgehaald met 4 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
hoger geëindigd dan in 2017 en wel op bijna 281 ton. Dit is in deze digitale 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 3,812 en 5,188 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 sport- en spelploegen 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 de
brandweerkazerne goed beladen wordt. Voor 2019 staan er 8 rondes gepland.
De data voor 2019 zijn al via het Oeleneis en de afvalwijzerapp van de gemeente verspreid.
We hopen in 2019 net zoveel oud papier te ontvangen als in 2018, 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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

Opbrengst
aantal kg

35.730
28.120
30.810
29.730
32.890

33.900

23.590

30.590
31.080
26.600
28.910

23.180
30.330
21.450
27.340

32.130

24.450
23.610
21.940
27.380
27.000

25.190
25.150
20.900
25.900
26.780

24.180
3.760
28.960
26.860
23.420
28.340
4.510
26.210
28.850
3.080
29.850
24.920

27.090
23.610
5.980
32.660
28.960
4.840
30.640
27.310
18.360
29.080
2.740
36.310

32.780
3.340
27.500
33.110
6.880
29.800
31.330
10.270
23.320
34.180
8.410
27.600

32.380
24.190
8.690
28.800
32.890
9.020
27.930
8.990
22.780
32.650
20.240
32.110

295.990

275.460

249.810

252.940

267.580

268.520

280.670

28.100
22.970
25.280
30.230
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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 een flink bedrag toegezegd wat besteed kan worden aan
de herinrichting van het terrein. Ook zijn er diverse fondsen aangeschreven, waarbij al
mooie bedragen zijn toegezegd.
Op dit moment wordt de planning besproken met de gemeente en vindt er overleg plaats
met lokale aannemers. De verwachting is dat de plannen in 2019 gerealiseerd worden..
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. 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 verenigingen en organisatoren van evenementen informatie met
de CD te delen. Via het sport en spel programmaboekje, Twitter, Facebook, Oeleneis, het
Mededelingenblad en onder andere de huis- aan huisbladen, houden we iedereen op de
hoogte van de vele activiteiten in ons bruisend brinkdorp Annen.
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.
De PR Commissie bestond in 2018 uit de volgende leden: Albert Mulder, Jarno Drenth,
Enrico Hanenbergh en Annemiek Visser.
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BIJLAGE

1

Bijlage Verslag jaarvergadering over 2017
Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie Dorpsbelangen
Annen d.d. 14 februari 2018
Aanwezig CD

Enrico Hanenbergh

Marisca Luning

Wim Boschma

Gerrit Bazuin

Fenja Woest

Marlous Dijksma

Anneke Greving

Bart Zuidema

Annemiek Visser

Ype Tol

Rabbe Vedder

Tamara Takens

Notulist

Mariska Witte (CD)

Publiek

41 personen

1.

Opening
Ype Tol, onze voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Veel ondernemers en
contactpersonen van stichtingen en verengingen zijn op uitnodiging naar de
vergadering gekomen. Dit wordt zeer gewaardeerd! Na het welkomstwoord neemt Ype
de volgende agenda door:
1.

Opening

2.

Verslag openbare jaarvergadering 8 februari 2017

3.

Jaarverslag 2017

4.

Financieel verslag 2017

5.

Discussie

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Er wordt speciaal aandacht gegeven aan Annen Doet, wat dit jaar op 7 april ’s middags
wordt georganiseerd.
Rabbe licht de plannen toe die er zijn voor het herinrichten van het terrein voor de
sporthal.

2.

Verslag van de openbare jaarvergadering van 8 februari 2017
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2017
De voorzitter geeft een korte toelichting op de inleiding, vertelt dat twee leden de CD in
2017 hebben verlaten en stelt de nieuwe leden van de CD voor.
De voorzitter laat een overzicht zien van alle activiteiten die in 2017 door de CD
opgepakt zijn en geeft hierop een toelichting. Het coördineren van de
Brinkgebruikersgroep wordt daar aan toegevoegd vanuit het publiek.
Aan de hand van een powerpoint presentatie lichten de woordvoerders van de
verschillende subcommissies de verschillende onderwerpen uit het jaarverslag
mondeling toe.
Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom de achterkant van de oud papier container
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vaak open staat. Het papier waait er dan uit. De bedoeling is dat de deur dicht wordt
gedaan, maar dit wordt inderdaad niet door iedereen gedaan. Er wordt veel gebruik
gemaakt van de container. Wijnholds drukt het papier regelmatig aan met een kraan.
Wim geeft een toelichting op de zaken die besproken worden in de werkgroep
“zwembad”. De werkgroep onderzoekt hoe het zwembad nog meer gebruikt kan
worden. Welke activiteiten kunnen er bijvoorbeeld vanuit het zwembad georganiseerd
worden? Als iemand ideeën heeft kunnen deze doorgegeven worden aan info@anneninfo.nl.
Vanuit het publiek komt de vraag of het misschien mogelijk is om het
beachvolleybalveld van het zwembad meer te gebruiken in plaats van een
beachvolleybalveld aan te leggen bij de sporthal. Rabbe meldt dat dit inderdaad nog
onderwerp van gesprek is.
De PR commissie vraagt hoe vaak de aanwezigen een reminder willen ontvangen of ze
nog nieuws hebben voor het mededelingenblad. Er wordt afgesproken dat dit
maandelijks gestuurd zal worden.
4.

Financieel verslag 2017
Bij afwezigheid van Abel, licht Ype het financiële verslag toe.
Doetiek Yvonne verkoop al heel lang de Annen vlaggen. Dit wordt zeer gewaardeerd.
Yvonne is aanwezig en er zij krijgt hiervoor een bedankje.
Ype benadrukt de mogelijkheid voor verenigingen en stichtingen om mee te doen aan
de Rabo Clubkas Campagne. Dit kan een mooi bedrag opleveren. De CD doet hier ook
aan mee.
Vanuit het publiek wordt gevraagd waar de inkomsten voor de sport- en spelweek
vandaan komen. Deze komen binnen via sponsoren.
De kascommissie, bestaande uit Enrico Hanenbergh en Anneke Greving, 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 Anneke Greving en Bart Zuidema.

5.

Discussie
Bij de CD bereiken ons signalen dat er verenigingen en stichtingen zijn die het moeilijk
hebben. Leden aantallen lopen terug en het blijkt moeilijk te zijn om vrijwilligers en
bestuursleden te vinden. We willen graag in gesprek over de levensvatbaarheid van de
verenigingen en stichtingen. Wat kunnen we doen om deze te verbeteren?
Vanuit het publiek komen de volgende opmerkingen en suggesties:


Vanuit de Brinkruiters wordt aangegeven dat het ledenaantal stabiel is. Ze ervaren
wel problemen met het vinden van vrijwilligers. Vanuit het bestuur worden leden
gebeld om vrijwilligerstaken in te vullen.



Bij de voetbalvereniging en de volleybalvereniging loopt het aantal leden terug.
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MC Annen heeft geen problemen met het vinden van vrijwilligers. Zij geven als tip
mee om goed voor de vrijwilligers te zorgen (o.a. goed voorzien van eten en
drinken)



Wanneer je kind op een sportvereniging zit, kun je de ouders verzoeken om een
vrijwilligerstaak te doen voor de club. Er zijn clubs die dat zelfs verplicht stellen.



Het Holthuys heeft veel vrijwilligers. Zij geven aan dat er een aanspreekpunt /
coördinator moet zijn en dat je inderdaad goed moet zorgen voor je vrijwilligers.
Laat voelen dat ze gewaardeerd worden.



De voorzitter van het dorpshuis en Drenthina meldt dat alles weer goed loopt in het
dorpshuis. Er zijn nieuwe pachters en de contacten met de pachters en beheerders
van de sporthal zijn goed. Het dorpshuis wordt goed gebruikt. Is er voor jong en
oud. Er is een groep vrijwilligers die elke dinsdagmiddag klust in het dorpshuis. Om
het dorpshuis ook meer te laten gebruiken door de jeugd, wil het dorpshuis graag
een jeugdbestuur.



Drenthina heeft contact met school. Er worden muzieklessen gegeven op school.



Vanuit het publiek wordt aangegeven dat activiteiten voor de middelbare school
jeugd in Annen ontbreken. De CD heeft het afgelopen jaar een bijeenkomst voor
deze jeugd gepland waarin zij aan konden geven wat ze graag zouden willen. Er is
helaas niemand op deze bijeenkomst afgekomen. De buurtwerker van Impuls heeft
aangegeven graag met de jeugd aan de slag te willen. Hierbij kan ook een
jeugdwerker ingeschakeld worden. Het dorpshuis biedt aan mee te willen denken.



De jeugd uit Annen gaat naar verschillende middelbare scholen. Daarom wordt als
tip gegeven om in de laatste jaren van de basisschool te investeren om de jeugd
een band met Annen te laten krijgen. Impuls kan hierin wellicht iets betekenen.



Het belang van samenwerken wordt genoemd. Anno heeft hierin reeds initiatief
genomen. Door samen te werken kun je elkaar versterken. De CD is bereid om
hierin mee te denken.



Een afgevaardigde van bibliotheek zoekt ook naar samenwerking. De bibliotheek
draait volledig op vrijwilligers. Het aantal uitleningen loopt terug. Er is wel goed
contact met de basisschool. Vanaf 19 jaar kost een lidmaatschap geld. Bijna
iedereen haakt dan af. De bibliotheek wil activiteiten organiseren zoals een IPad
cursus, omgaan met DigiD, etc. Hiervoor zouden ze graag willen samenwerken
met een vereniging of stichting.



De voetbalvereniging is twee jaar geleden actief op zoek gegaan naar vrijwilligers.
Er zijn toen 120 mensen gevonden. Uiteindelijk komt het meeste nu toch weer neer
op de oude vaste kern van vrijwilligers.



De bibliotheek en het Holthuys krijgen regelmatig vrijwilligers via het Vrijwilligers
Informatie Punt (VIP). Er wordt gevraagd om een stukje te schrijven voor het
mededelingenblad of bijvoorbeeld Facebook over het VIP zodat er mee
bekendheid aan wordt gegeven.

6.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

7.

Sluiting
Ype sluit de jaarvergadering, bedankt iedereen voor zijn / haar komst en nodigt
iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken.
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