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Voorwoord 
 

Wat een bijzonder jaar was 2020. Iets wat niemand kan voorspellen maar wat toch 

werkelijkheid is geworden, een pandemie. Corona heeft vanaf maart het dorpsleven redelijk 

stil gelegd. Annen staat bekend om de verscheidenheid in sociale evenementen waar de 

Anneroelen elkaar ontmoeten en samen weer tot mooie nieuwe initiatieven komen. Fijne 

verenigingen waar een ieder zijn hobby kan uitoefenen en goede ondernemers en horeca. 

Dankzij Corona lag bijna alles stil. 

Als Commissie hebben wij ook weinig kunnen realiseren. Wel is er een bankje, ter ere van 

Gerrit Bazuin, en een vlaggenmast op de Brink geplaatst. Tijdens de sport- en spelweek 

hebben we samen met de buurten nog een paar activiteiten georganiseerd maar dit stond 

natuurlijk in geen verhouding tot een normale sport- en spelweek.  

In 2020 hebben wij ook niet alle vergaderingen kunnen houden. Deels hebben we nog live 

vergaderd en deels online. Ingekomen stukken en dringende zaken konden wij op die manier 

goed oppakken. Toch merken we dat bij een vrijwilligersclub het persoonlijk contact en het 

nazitten ook erg belangrijk zijn. We doen het toch ook voor ons plezier. 

Ook afgelopen jaar hebben wij goede contacten onderhouden met de gemeente. Hierdoor 

kunnen we snel schakelen en vaak ook wel iets realiseren voor ons dorp. Op basis van 

behoeften die wij uit het dorp horen volgt er overleg met de gemeente. Momenteel is de 

gemeente, in overleg met diverse belanghebbenden, gestart met een nieuwe woonvisie. Wij 

zijn hierbij ook aanwezig en zullen, zodra het actueel is, hier het dorp over informeren.  

Wij proberen als commissie op te komen voor de belangen en leefbaarheid van het dorp. 

Daarvoor blijft input van inwoners natuurlijk van groot belang. 

Als Commissie doen wij alles vrijwillig en met veel plezier. Ook in 2020 zijn er weer wat 

wisselingen geweest in de samenstelling van de commissie. Voor de nieuwe leden een 

bijzonder jaar en toch mijn complimenten, als voorzitter, als ik zie hoe een ieder zich inzet. 

Om een zo’n breed mogelijk beeld van Annen te krijgen proberen wij leden van diverse 

leeftijden en achtergronden in het CD bestuur te krijgen. Alle bestuursleden hebben één 

doel en dat is de leefbaarheid van Annen zo optimaal mogelijk houden en er samen met alle 

inwoners voor te zorgen dat wij het leukste dorp blijven. 

Laten we hopen dat wij elkaar snel weer in goede gezondheid en onder normale 

omstandigheden kunnen ontmoeten. 

 

Ype Tol, Voorzitter 
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Hoofdstuk 1 – inleiding 
 

Voor u ligt het 40ste jaarverslag van de Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen. In dit 

verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2020 een beeld geschetst van 

de activiteiten die door de commissie in het jaar 2020 zijn vormgegeven. Verder treft u in 

bijlage 1 het verslag aan van de jaarvergadering over 2019 gehouden op 11 maart 2020. 

 
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.’ 
 

 

 

 

 

 

 

Annen van boven, 2019 
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Hoofdstuk 2 – bestuur 

2.1 Bestuurslijst 

 

Dagelijks Bestuur  

1. Ype Tol  Voorzitter 

2. Annika Luth Secretaris  

3. Abel Reitsema Penningmeester 

4. Fenja Woest Vice-voorzitter 

  

5. Roland Kregel 12. Eelke Jan Bouma 

6. Tim Greving 13. Hans Brandts Buys 

7. Enrico Hanenbergh 14. Carin de Valk 

8. Jarno Drenth 15. Annette Doorduin 

9. Marisca Lunning 16. 

10. Harmen Clement Zeubring 17. 

11. Gerard Schoenmaker  
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2.2 Bestuurswisselingen 

Ook in 2020 hebben we een aantal wisselingen gehad in het bestuur van Commissie 

Dorpsbelangen. We hebben afscheid genomen van Marlous Dijksma (1 februari 2020), 

Annemiek Visser (1 juni 2020), Tamara Takens (1 september 2020) en Henk Kuipers (31 

december 2020).  

De commissie is versterkt door Eelke Jan Bouma, Hans Brandts Buys, Carin de Valk, Annette 

Doorduin en Gerard Schoenmaker.  

Op 1 januari 2021 hadden wij nog 2 vacatures openstaan. Dit komt omdat we op 1 januari 

2020 nog 1 openstaande vacature hadden staan 

2.3 Subcommissies 

Binnen het gehele bestuur zijn diverse subcommissies werkzaam die voor verschillende 

activiteiten verantwoordelijk zijn en deze organiseren. Per december 2020 zien de 

subcommissies er als volgt uit.  

Vaste commissies Leden 

Sport- en Spelweek Ype Tol (Vz), Marisca Luning, Tim Greving, 
Enrico Hanenbergh, Jarno Drenth en Eelke 
Jan Bouma 

Oud papier Harmen Clement Zeubring en Abel Reitsema 

Beheer/Verhuur materialen Tim Greving, Enrico Hanenbergh, Hans 
Brandts Buys en Roland Kregel 

PR Jarno Drenth, Annette Doorduin, Enrico 
Hanenbergh 

Brinkgebruikersgroep Jarno Drenth, Harmen Clement Zeubring 

Annerfair  Fenja Woest (vz), Roland Kregel, Harmen 
Clement Zeubring, Gerard Schoenmaker 

Lief en Leed Carin de Valk en Gerard Schoenmaker 

 

 Annika Luth is in 2020 de subcommissie Sport- en Spelweek komen versterken in 

verband met de (destijds) openstaande vacature. Tijdens de laatste verkiezingen in 

december is deze plek nu opgevuld door Eelke Jan Bouma.  

 Fenja Woest is vanuit de CD aangesloten bij de werkgroep Naoberhulp. Een groep 

gericht op (veelal oudere) mensen zonder een netwerk in Annen.  

 Abel Reitsema onderhoudt namens de CD de contacten met Hartveilig Annen. 

 Hans Brandts Buys is betrokken bij het voorterrein namens de CD (vanaf nu 

beweegplein genoemd).  

 Het dagelijkse bestuur van CD zal betrokken zijn bij de contacten met gemeente Aa 

en Hunze omtrent het te plannen dorpenfestival in 2021 in Annen. 
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 Gerrit Bazuin is dan wel geen actief lid meer van Commissie Dorpsbelangen, hij 

verricht nog steeds diverse handelingen voor de commissie, zoals verspreiden 

Oeleneis en vervangen van de activiteitenborden.  

Omdat 2021 een jubileumjaar zal zijn voor Commissie dorpsbelangen zijn er tevens een 

aantal tijdelijke commissies opgesteld. 

Tijdelijke commissies Leden 

Sport- en Spelweek 50 jaar Ype Tol, Abel Reitsema, Tim Greving, Jarno 
Drenth, Harmen Clement Zeubring en 
Marisca Luning 

Commissie Dorpsbelangen 75 jaar Ype Tol, Abel Reitsema, Fenja Woest, Annika 
Luth en Carin de Valk 
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Hoofdstuk 3 – algemeen verslag 

3.1 Bijeenkomsten 

De Commissie Dorpsbelangen heeft in 2020 7 keer vergaderd. Dat is 3 keer minder dan 

anders, vanwege de Corona uitbraak in Nederland en alle daaropvolgende maatregelen. 

De vergaderingen vonden telkens plaats op de 2de woensdag van elke maand. In maart 

hebben we op de eerste woensdag vergaderd en op de tweede woensdag (11 maart 2020) 

vond de jaarvergadering plaats. We hebben dit jaar deels in ‘Ons Dorpshuis’ vergaderd en 

deels online.  

Het jaarlijks terugkerende ‘Nieuw- in-het-jaarfeest’ hebben we vanwege Corona uitgesteld 

naar 2021. Tevens is het jaarlijkse CD-uitje in oktober vanwege Corona geannuleerd.  

 

3.2 Besproken onderwerpen  

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

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

orde: 

Januari 

 Kennismaking met de wijkagent wordt gepland 

 De kerstfair is geëvalueerd. De reacties waren zeer positief. Vooral het binnen en 

buiten gecombineerd. Wel is besloten om de fair gekoppeld aan de kerst los te laten. 

 Voorbereidingen zijn getroffen voor de jaarvergadering 

 Er is besloten om een vlaggenmast aan te schaffen en op de Brink te plaatsen.  

Daarnaast hebben we in januari afscheid genomen van Gerrit Bazuin, door alle (oud)leden 

uit te nodigen voor een receptie.  

Februari 

 Vastgesteld is dat de het beweegplein jaarlijks gecontroleerd moet worden. Hierbij 

zal er een logboek bijgehouden worden. Hans Brandts Buys zal de controle en 

aansturing op zich nemen.  

 Het informatiebord als je vanuit Zuidlaren Annen binnenrijdt zal verplaatst moeten 

worden. Met de gemeente zullen hier afspraken over gemaakt worden.  

 CD heeft contact met ANNO gehad o.a. over het welkomstblik. De CD zal hierin een 

visitekaartje en vlaggetje stoppen.  

 De kerstfair zal doorgaan onder de nieuwe naam Annerfair.  

 De voorbereidingen voor de 49ste sport en spel week zijn van start gegaan. Evenals 

die voor de 50ste editie in 2021 
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Maart 

 Er is kennisgemaakt met wijkagent Erik Speelman. Zijn rol in Annen is besproken, hoe 

we hem kunnen benaderen en hoe het momenteel in Annen gaat.  

 Besproken is kosten te besparen door zelf (2) printers aan te schaffen. Dit zal met 

name voor de sport en speelweek gelden.  

 Er is contact geweest met de gemeente over de ruimtelijke visie. Een verslag hierover 

zal naar ons verstuurd worden.  

 Gemeente Aa en Hunze heeft de opdracht gekregen een dorpenfestival te 

organiseren. Zij willen daarvoor de Brink in Annen gebruiken (en nog een aantal 

andere locaties). Het gaat hier om een politieke aangelegenheid. Ondernemers uit 

Annen zullen benaderd worden.  

 In de oud papiercontainer blijkt meer dan alleen papier gestopt te worden. Daarnaast 

wordt er veel papier naast de container gegooid/gezet. Er wordt besproken een 

camera te richten op de container zodat sneller gezien kan worden dat deze vol is en 

verwisseld moet worden met een lege container. 

April 

Geannuleerd 

Mei 

Geannuleerd  

Juni 

 De 49ste sport en spel week is in het klein gevierd en wordt nabesproken in de 

vergadering. 

 Op het beweegplein is een camera geplaatst voor controle m.b.t. vandalisme (door 

gemeente/politie). 

 Besproken wordt om een waarderingsprijs (Anneroel van het jaar) en Fotograaf van 

het dorp verder uit te werken.  

 

September 

 Het dorpenfestival is verplaatst naar donderdag 1 juli 2021. 

 Er zal voor de CD een heisessie georganiseerd worden voor verdere brainstorming 

over taken en invulling van de CD. 

 De verkeersveiligheid in Annen zou verbeterd kunnen worden. Er wordt een enquête 

uitgezet om informatie uit Annen op te halen.  
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 De Annerfair is geannuleerd i.v.m. Corona.  

Oktober 

Geannuleerd 

November 

digitaal 

 In 2021 zal alleen op maandag oud papier opgehaald worden.  

 Er wordt voor de vlaggenmast op de Brink verlichting (kerstboom) aangeschaft. 

December  

 Het actitiviteitenbord aan de Eexterweg is voor de derde keer vernield. Hier is 

aangifte van gedaan.  

 De geplande activiteiten voor Sport en Spelweek 50 jaar wordt een jaar 

doorgeschoven i.v.m. Corona.  
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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.  

In januari 2020 kwamen alle betrokkenen (ploegleiders, pers en subcommissie) bij elkaar 

voor de aftrap van de sport- en spelweek 2020. Een gezellige avond in een goede sfeer en 

vol vertrouwen in een mooie hemelvaartsweek. 

Iedereen was alweer druk met de voorbereiding voor spelletjes, playback etc. toen Corona 

ook in Nederland toesloeg. Al snel werd duidelijk dat wij in 2020 geen ‘normale’ sport en 

spelweek konden organiseren. Een uniek evenement waar zeer veel Anneroelen zich op 

verheugen en ook actief aan deelnemen. Dat was toch even slikken als dat niet kan 

plaatsvinden. Gelukkig realiseren wij ons allemaal dat gezondheid van een nog grotere 

waarde is. 

Om de sport en spelweek niet helemaal geruisloos te laten verlopen, zijn er een paar zaken 

georganiseerd. Zo waren er een aantal puzzels die men kon maken (met leuke prijzen) en 

was er een online pub-quiz georganiseerd voor de buurten. Graag willen wij Ruud en Esmee 

Diemer bedanken dat zij op zo’n korte termijn nog een mooie pub-quiz hebben kunnen 

maken.  

De zaterdag was er een spel uitgezet voor de ploegleiders. Conform de destijds geldende 

Corona maatregelen, konden wij toch nog even de sfeer proeven van een sport en spelweek. 

Met name om de ploegleiders even aan het werk te zien, maar voornamelijk om hun te 

bedanken voor hun inzet. 
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Op dit moment is al bekend dat er ook in de hemelvaartsweek van 2021 geen sport en 

spelweek mogelijk is. Zowel de subcommissie als de ploegleiders proberen een alternatief 

later in 2021 te organiseren. Aangezien het verloop van het virus lastig te voorspellen is. 

kunnen we alleen hopen. Maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat de sport- en 

spelweek blijft bestaan en dat we in goede gezondheid in 2022 weer een volledige week 

kunnen vieren.  

 

4.2 Hartveilig Annen  

 

De werkgroep Hart Veilig Annen is gestart in 2012 

na een oproep van de CD in de S&S week.  

Er zijn momenteel 6 AED’s 24 uur per dag beschikbaar voor de burgerhulpverleners in 

Annen. Op dit moment hebben we rond de 125 burgerhulpverleners in Annen die zich willen 

inzetten om een buurtgenoot te helpen bij een hartstilstand. De AED’s worden elke maand 

gecontroleerd en schoongemaakt. Ook wordt er goed gekeken naar de houdbaarheid van de 

pads en worden batterijen en accu’s op tijd vervangen.  

Met ruim 125 hulpverleners hebben we afgelopen jaar laten zien dat dat we zelfs binnen 2 

minuten aanwezig kunnen zijn bij het slachtoffer. Ook hebben we een eerste succesvolle 

reanimatie gehad. Afgelopen jaar hebben we vanaf maart 2020 geen opleidingen en 

herhalingstrainingen kunnen geven. Onze focus dit jaar lag op het in stand houden van het 

netwerk en het onderhoud. Zodra de situatie het weer toelaat wil de werkgroep weer 

bijeenkomen om plannen te maken voor de toekomst. 

De CD vergoedt de vergaderkosten en kosten voor opleiden 

van burgerhulpverleners.   

Namens de CD onderhouden Annemiek Visser (tot juni 2020) 

en Abel Reitsema het contact met hartveilig Annen.  
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4.3 Annerfair 

 

Na 10 jaar kerstfair in Dickensstijl hadden we besloten een nieuwe weg in te slaan. Een 

AnnerFair met een wisselend thema, waarbij we jaarlijks een thema en een bijpassende tijd 

en periode konden kiezen. 

  

De gezelligheid van het samen kunnen struinen langs de kraampjes, genieten van een hapje 

en een drankje en leuke spelletjes doen, dat zou zeker blijven! Dit is wat onze kerstfair ook 

altijd weer tot een groot succes maakte. 

Ondanks dat het Corona virus de kop op stak, waren er al plannen voor het najaar. Helaas 

werd de situatie toen nog nijpender en moesten we ook het nieuwe concept eerst laten 

varen. Dat ligt dus klaar als het weer kan! 

Als Annerfair commissie hebben we ons gestort op een Corona-proof alternatief. Een leuk 

evenement voor Annen, waarbij we afstand konden bewaren. Helaas houden we dit idee 

ook nog even in onze zak. Alle evenementen werden namelijk voorlopig opgeschort. We 

verklappen dus nog niks, dan kunnen we jullie er nog leuk mee verrassen! Want zodra het 

kan, gaan we er weer wat leuks van maken! 

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 te 

verhuren. De geluidsinstallatie wordt niet verhuurd, maar wel uitgeleend 

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

De materialen zijn voor een groot deel opgeslagen in “De Beuk” aan de 

Spijkerboorsdijk en deels in een container naast de schuur van de 

werktuigen vereniging bij De Haven.  

Zoals overal was het een apart jaar. Alles stond op een laag pitje zo ook de verhuur. 

 

De toiletwagen is ondanks alles een paar keer verhuurd geweest.  

Ook zijn er wat zaken uitgeleend, o.a. de kuipsteekbaan en deze is 

door de leners uit Spijkerboor opgeknapt. 

Dranghekken zijn niet van hun plek geweest. 
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De werkzaamheden zijn vanwege Corona telkens doorgeschoven en uiteindelijk niet gedaan. 

Annendoet is niet aangekondigd, omdat op een enkeling na geen vrijwilligers uit het dorp 

komen helpen. 

Er is een aangestoken brandje in de koepel geweest. Daar is een schoonmaakbeurt 

uitgevoerd en het elektriciteit is hersteld. 

Toiletwagen is schoongemaakt, maar een aantal andere onderhoudsklussen zijn 

doorgeschoven naar 2021. 

Op de Brink is na het afscheid van Gerrit de bank geplaatst die hem is aangeboden bij zijn 

vertrek uit de CD.  

Nabij de koepel is ook een vlaggenmast geplaatst waar onze Annervlag in wappert. 

Tijdens de decembermaand heeft hier een vrolijke verlichting in gehangen. 

De vier activiteitenborden bij de entree van het dorp zijn door Gerrit steeds verwisseld. 

Dank daarvoor.  

Aan de Eexterweg zijn sinds de zomer de borden 3 keer vernield. Er is zonder resultaat 

aangifte gedaan. 

Bij de entree vanaf Zuidlaren belemmert het bord het zicht op het verkeer vanaf een nieuwe 

oprit. Het bord zal verplaatst (moeten) worden en het wachten is op een definitieve 

goedkeuring van de gemeente. Daarom zijn, om ongelukken te voorkomen, de 

activiteitenborden verwijdert. 

4.5 Oud papier 

 

Het oud papier werd in 2020 mede door Corona in 7 ronden opgehaald met 4 vrachtwagens 

per keer en verder is er wederom veelvuldig gebruik gemaakt van de container bij de 

brandweerkazerne. We zijn dit jaar ondanks en wellicht ook wel mede door Corona 

geëindigd op bijna 299 ton. Dit is voor Annen zeker geen slecht resultaat gezien de 

voorgaande jaren en het blijft dus alleszins de moeite waard om het papier te blijven 

inzamelen. 

De prijs is helaas nog steeds onder de garantieprijs van 3,18 cent per kilo. Bij een prijs 

beneden de 3,18 cent vult de gemeente deze aan tot 3,18 cent.  

Deze opbrengsten van het oud papier geeft de commissie meer mogelijkheden om aan haar 

activiteiten iets extra’s toe te voegen of om 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. Voor 2021 staan er weer 

8 ophaalrondes gepland. 
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De data voor 2021 zijn al via het Oeleneis en de afvalwijzerapp van de gemeente verspreid 

en we hopen in 2021 weer veel oud papier te ontvangen, maar daar hebben we natuurlijk 

wel de medewerking van het dorp bij nodig. 

 

 

4.6 Aa en Hunze gemeentezaken (voorterrein) 

 

De verantwoordelijkheden voor het beweegplein komen nog niet verder. Door Corona heeft 

geen overleg tussen de betrokken verenigingen plaats gevonden. Het plein wordt regelmatig 

gecontroleerd door vrijwilligers van Ons Dorpshuis, die -waar nodig- kleine reparaties 

uitvoeren. In het najaar is een inspectieronde gedaan waarbij enkele zaken zijn 

geconstateerd. Deze zijn door ons en de leverancier hersteld. Het schoonmaken van het 

streetveld is dit jaar niet uitgevoerd, maar wel nodig.  

De ondergrond onder de speeltoestellen is moeilijk bladvrij te maken waardoor steeds meer 

vruchtbare grond met het valdempende materiaal vermengd wordt. 

Dit zal over een paar jaar leiden tot vervangen of wassen van het valdempende materiaal. 

4.7 Brinkgebruikersgroep 

 

De Commissie Dorpsbelangen probeert het gebruik en het onderhoud van de Brink te 

stroomlijnen. Dit doen we natuurlijk in overleg met de gemeente. Jaarlijks komen er diverse 

aanvragen bij de CD binnen met de vraag of de Brink/muziekkoepel gebruikt mag worden 

voor evenementen of andere doeleinden. We proberen en natuurlijk voor te zorgen dat de 

Brink niet dubbel geboekt wordt. Voor het gebruik van de Brink vraagt de CD dan een kleine 

vergoeding, dit doen we voor alle evenementen, denk hierbij aan de Brinkmarkten, Vocaal 

Festival en MC Annen. Dit geld wordt door MC Annen beheerd en gebruikt om de Brink te 

onderhouden. 

OUD PAPIER   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst

MAAND aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg aantal kg

januari 23.590 24.180 27.090 32.780 32.380 8.240 13.560

februari 3.760 23.610 3.340 24.190 30.630 29.220

maart 23.180 28.960 5.980 27.500 8.690 10.850 18.950

april 30.330 26.860 32.660 33.110 28.800 33.140 23.750

mei 21.450 23.420 28.960 6.880 32.890 31.410 29.070

juni 27.340 28.340 4.840 29.800 9.020 10.210 34.390

juli 4.510 30.640 31.330 27.930 29.350 16.410

augustus 25.190 26.210 27.310 10.270 8.990 26.660 25.710

september 25.150 28.850 18.360 23.320 22.780 11.050 26.400

oktober 20.900 3.080 29.080 34.180 32.650 30.230 16.510

november 25.900 29.850 2.740 8.410 20.240 25.160 32.170

december 26.780 24.920 36.310 27.600 32.110 29.040 32.640

totaal 249.810 252.940 267.580 268.520 280.670 275.970 298.780
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4.8 PR  

 

PR-commissie  

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. Via het Mededelingenblad, Oeleneis, Twitter, Facebook, het Sport en Spel 

programmaboekje en de huis-aan-huisbladen houden we iedereen op de hoogte van de vele 

activiteiten die plaatsvinden in 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.  

Enquête Mededelingenblad 

2020 was natuurlijk een ander jaar dan verwacht in verband met de coronacrisis. Hierdoor 

gingen de meeste activiteiten niet door. Gelukkig heeft de PR-commissie nog wel iedere 

maand een Mededelingenblad uit kunnen brengen. Eind 2020 is de PR-commissie gestart 

met een lezersonderzoek naar het Mededelingenblad. In dit onderzoek konden lezers hun 

mening geven over het Mededelingenblad. In 2021 gaat de PR-commissie de suggesties en 

verbeteringen die hieruit naar voren kwamen doorvoeren in het blad.  

Wisseling  

Binnen de PR-commissie is in juni 2020 een wisseling geweest. Annemiek Visser heeft 

afscheid genomen van de Commissie Dorpsbelangen en Annette Doorduin heeft vervolgens 

haar taken overgenomen. De PR-commissie bestond in 2020 uit de volgende leden: Jarno 

Drenth, Enrico Hanenbergh, Annemiek Visser (tot juni 2020) en Annette Doorduin (vanaf juni 

2020). 

 

4.9 Noaberhulp 

 

Het team van de noaberhulp werkt inmiddels los van de CD. We zijn nog betrokken vanwege 

het financiële beheer van de stichting en ondersteuning bij eventuele communicatie. 

Fijn dat dit ook kan in Annen en veel dorpsgenoten klaar staan om een ander te helpen! 
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Bijlage 1 – verslag jaarvergadering 2019 
 

7. Verslag van de Openbare Jaarvergadering van de Stichting Commissie 
Dorpsbelangen Annen d.d.  11 maart 2020   
  

Aanwezig CD 

Annemiek Visser Gerard Schoenmaker Tim Greving 

Abel Reitsema Hans Brandts Buys Ype Tol 

Eelke Jan Bouma Enrico Hanebergh Roland Kregel 

Jarno Drenth Annika Luth  

Notulist Annika Luth 

Publiek 40 personen 

 
    
1. Opening   
Ype, onze voorzitter, heet iedereen welkom en neemt het programma door.   
  
Programma  
1. Opening   
2. Verslag jaarvergadering  
3. Jaarverslag 2019  
4. Financieel verslag  
5. Vragen?  
  
Pauze   
  
6. Anneroelen spreken   
7. Sluiting   
  
Ype stelt alle CD leden voor. Waaronder Carin de Valk die per vandaag aangekondigd is als lid van de 
CD. Zij zal officieel starten na de sport en spelweek in mei. (per: na de sport en spelweek/mei)  
  
Speciale aandacht voor Gerrit Bazuin, die in december afscheid heeft genomen. Het bankje wat 
Gerrit van de CD heeft gekregen zal worden geplaatst bij de koepel op de Brink.   
  
 
2. Verslag van de openbare jaarvergadering van 2019  
 
De notulen jaarverslag 2018 zijn per ongeluk niet in het jaarverslag gekomen. Deze notulen staan op 
de site waar een ieder op kan reageren.  
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3. Jaarverslag 2019  
  
Het jaarverslag wordt gezamenlijk doorgenomen. Per onderdeel een korte samenvatting hieronder 
van eventuele bijzonderheden.   
  
 Rollen + subcommissies worden toegelicht. Hierbij opmerkend dat Harmen Clement 

aangesloten is bij de faircommissie (voorheen kerstfaircommissie)  
  
 Hartveilig Annen heeft de wens om nog een AED + kast in Noordloo te krijgen.   
  
 Algemene Zaken: We hebben 11 vergaderingen, 1 jaarvergadering, nieuw in het jaarfeest en 

survival (cd weekend) gehad. Daarnaast houden we ons bezig met overige activiteiten, zoals 
geluid verzorgen, overleg Anno, mededelingenblad, Oeleneis en meer.   

  
 Sport en Spelweek 2019 (toegelicht door Tim Greving)  
 Tim verteld over de activiteiten van het afgelopen jaar. De nieuwe activiteiten paardrijden en 

rode draadspel blijft ook voor 2020 in het programma staan.   
 Er wordt een nieuwe beker geïntroduceerd, welke blijft voor nu nog even een verrassing.   
  

Zonder inzet van vrijwilligers, verenigingen en ondernemers kan dit niet plaats vinden. Daarvoor 
dank!  

  
 Kerstfair in Dickensstijl (toegelicht door Fenja Woest)  

Het was een mooie afsluiting in deze stijl. Een goede bijeenkomst is het geweest met veel 
nieuwe activiteiten. De faircommissie is nu aan het beraden hoe ze verder gaan. De nieuwe 
fair vindt plaats op 31 oktober 2020, in een andere opzet, maar met hetzelfde idee. Het wordt 
een combinatie van binnen en buiten. Een fair voor het dorp.   

  
Er is in 2019 € 630, - opgehaald voor HVA. HVA bedankt CD hiervoor en verteld met dit bedrag leuke 

dingen te organiseren.  
  
 Beheer en Verhuur (Lenen en verhuren materialen uit in Annen aan inwoners/ondernemers)   
  
 Oud Papier (toegelicht door Abel Reitsema)  

Er is ongeveer 5000 kilo minder oud papier opgehaald afgelopen jaar. De prijs per kilo is 
enorm gezakt, echter we hebben een garantieprijs vanuit de gemeente, waardoor er nog wel 
een vast bedrag binnenkomt voor het ophalen van het oud papier.   
2/3 van het oud papier wordt opgehaald tijdens de rondes en 1/3 via de containers. Gerrit 
speelde in de afgelopen jaren een belangrijke rol in het verzamelen van het oud papier bij de 
container. Wat nu opvalt, is dat er zorgen zijn in hoe alles wordt achtergelaten. Opvallend is 
dat er ook andere materialen achtergelaten worden (inktpatronen, frituurpan e.m.). Ook 
wordt er vanuit omliggende dorpen papier in onze containers gedaan.  

  
Signaleer je iets bij de container, meldt dat bij ons!   
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 Gemeentezaken   
Er zijn veel wisselingen qua ambtenaren (geweest) bij de gemeente. Over het algemeen 
hebben we een goede samenwerking   
Het wonen in Annen blijft terugkerend onderwerp (meer sociale huur e.d.).  

  
 Voorterrein  

Fase 2 is van start gegaan (Beachveld). Betsy Wijnholds verteld over het nieuwe beachveld, 
wat mede vanuit de handbal- en volleybalvereniging komt, dat de afmetingen iets kleiner zijn 
dan de officiële afmetingen. Anders kon het veld niet gerealiseerd worden. De plaats van het 
veld is naast het kunstgrasveld van de voetbalvereniging en het schelpenpad.  

  
Dank voor de commissie voorterrein en CD voor het realiseren  

  
 PR  

Maak hier vooral gebruik van!   
Annemiek gaat stoppen, het is nog niet bekend wie dit gaat overnemen.   

   
4. Financieel verslag   
(toegelicht door Abel Reitsema, penningmeester)  
Wat te zien is, is dat er ingeteerd is op de financiën door het voorterrein. Dit was ingecalculeerd.   
Opvallend is dat pleemobiel minder verhuurd is, echter nog niet alle facturen van 2019 zijn betaald. 
Daarnaast is er in het dorp minder vraag naar geweest.   
  
De kascontrole is geweest en zag er goed uit (door HC Zeubring en Anneke Greving). Hans Brandts 
Buys zal dit van Anneke overnemen.   
  
Kasmiddelen  
De reserves zijn bedoeld om twee jaar sport en spel te garanderen zonder dat er inkomen is.  
 
5. Vragen?  
  
Zijn er ook al ideeën binnen de CD voor het plannen van een Revue?   
Nee, hier zijn nog geen datums voor gepland. We richten ons nu eerst op 50 jaar sport en spel, 
daarna zal de Revue weer aan de orde zijn.   
  
Heeft CD ook invloed op verbreding N34? (een mening over)  
Hier hebben we vanuit de CD geen invloed op. Er zijn wel klankbordgroepen geweest, waar onze 
voorzitter bij aanwezig was. Dit was vooral bevragen op de manier waarop. Was op zich al wel 
duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Belangrijk is dat verbinding goed is en dat bijvoorbeeld het 
buslaadstation komt.   
Het knelpunt is rotonde Gieten. Als dat opgepakt wordt, scheelt dit 2 tot 3 minuten op de gehele rit. 
De N34 wordt sowieso niet helemaal verdubbeld. Er moet nog een milieuonderzoek plaatsvinden. Er 
is daarnaast onvoldoende budget om de hele N34 te verdubbelen  
Het omgevingsonderzoek wat heeft plaatsgevonden, (Natura 2000) staat weer tegenover het 
verdubbelen van de N34.   
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Meningen/visie over de N34 kan aangegeven/gemeld worden bij de CD, waardoor wij dit wel kunnen 

inbrengen bij de gemeente.  
  
Kerstfair wordt naar voren getrokken?  
Ja, dat is het idee. Kerst als thema laten we los. We noemen het nu de ‘Annerfair’. Hierdoor zijn we 
meer flexibel om in andere periode een fair te kunnen organiseren. December is een hele drukke 
maand voor zowel de CD als de ondernemers. Het concept blijft hetzelfde.   
  
6. Anneroelen vertellen  
5 minuten pitchen/vertellen  
  

Presentatie 1:  
Voorterrein (Vandalisme)  

Door: Klaas Behling  
  
Klaas verteld over zijn bezorgdheid, verdriet en kwaadheid over het vandalisme op het voorterrein. 
Binnen een week na het openen van het voorterrein bleek het eerste toestel stuk/defect te zijn. Hier 
bleef het helaas niet bij.   
 Men heeft geprobeerd de tekst op het beeld van de burgemeester en zijn vrouw eraf te halen  
 Er stond een voetafdruk op het beeld van de burgemeester en zijn vrouw  
 Toestellen meerdere malen beschadigd  
 Op nieuwjaarsdag bleken vuilnisbakken uitgetrokken te zijn, verlichting stuk, bloembakken 

stuk, borden weg en de bank om de boom beschadigd.   
 Prullenbakken die moedwillig omgeduwd/getrapt worden.  
  

Spreek mensen aan of ze voorzichtig om willen gaan met de spullen, eigendom van het dorp.  
  
We moeten zuinig zijn op deze spullen. We doen het met elkaar. Elke dinsdag zijn er 6 vrijwilligers 
bezig het terrein netjes te houden.  
  
De vraag is ook of we iets kunnen bedenken om dit vandalisme een halt toe te roepen.   
  
 Camera’s installeren? De beperking hiervan is dat het een openbaar terrein is en dat je in 

verband met privacy dit niet zomaar mag ophangen.   
Een alternatief hiervoor is om bijvoorbeeld borden te plaatsen dat er gefilmd wordt, ondanks 
dat er niet gefilmd wordt.   
Dummy’s plaatsen op het voorterrein?  

 School heeft sowieso al aandacht van de politie. De wijkagent heeft verteld vaker langs te 
rijden.   

 Genoemd wordt nog dat ouders aangesproken moeten worden van de jongeren in de leeftijd 
van 11 tot 17 jaar. Vanuit verveling gebeurt er van alles op het terrein.  

 Het terrein is vrij donker, kan hier niets aan gedaan worden? Verlichting wordt vanuit de 
gemeente geregeld. Zij kunnen dit afstellen. Er wordt genoemd dat dit opgeschroefd moet 
worden. (dit is gemeld bij de gemeente).   
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Presentatie 2  
Oud en Nieuw Annen   

Door: Manouk Kamping  
  
Stichting oud en nieuw Annen is twee jaar geleden begonnen. De stichting bestaat uit 6 vrijwilligers. 
Het doel vandaag is een oproep om meer vrijwilligers te krijgen voor het organiseren.   
 Stichting oud en nieuw Annen organiseert meerdere activiteiten door het jaar heen. Zoals het feest 
op oudjaarsdag, maar ook een aantal maanden geleden een ‘bierboink’-wedstrijd.  
  
Op 14 april is de jaarvergadering van stichting oud en nieuw Annen.   
  
 Er worden vrijwilligers gezocht voor logistiek en sponsering. Ook worden er meer sponsoren 

gezocht.   
 Er zijn 3 vrijwilligers nodig voor de kascommissie van stichting oud en nieuw Annen  
  
Compliment voor Manouk voor de presentatie!  
 

Presentatie 3  
Historische Vereniging  

Door: Klaas Behling en Juul Verkaaik  
  
Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur en commissies geweest binnen de historische 
vereniging. Nieuw is dat zij nu ook een PR groep hebben, bestaande uit Juul Verkaaik, Arjan de Jonge 
en Kiki Anninga. De nieuwe voorzitter van de Historische Vereniging is Geert Anninga.   
  

Wat is historisch? Dat zijn alle gebeurtenissen die al geweest zijn!  
  
Activiteiten van de historische vereniging zijn o.a. het voorterrein (beeld burgemeestersechtpaar), 
kleintje Annermarkt en de tocht door het eigen dorp.   
  
Speerpunten voor 2020 zijn:   
 75 jaar vrijheid met een extra dikke “Toen”   
 Zichtbaarheid sociale media  
 Informatieborden sporthal dorpshuis  
 Informatieborden uilen  
 Samenwerking met de diverse verenigingen en clubs in Annen   
 Nieuwe leden worden gevraagd.   
   
 Er zijn enquêtes meegenomen met de vraag of een ieder die wil invullen  
 Aanmeldformulieren om donateur te worden (waarbij je ook 4x in het jaar “Toen” ontvangt) 

kan iedereen meekrijgen, voor €17, - per jaar.   
  
De historische vereniging heeft een archief in het dorpshuis. Er wordt besproken of de oude bulletins 
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van Sport en Spel bewaard/beheerd kan worden door de historische vereniging. (zowel de papieren 
versie als een gedigitaliseerde)   
  

Presentatie 4  
Drenthina  

  

Door Renate Ellens (secretaris van Drenthina)  
  
Drenthina is in 1910 opgericht. Dat betekend voor Drenthina dat zij dit jaar hun 110 jarig bestaan 
vieren.   
Er is een tweede oprichtingsdatum in 1926. Deze tweede datum is er omdat er een tijdje niets 
gebeurd is door de Eerste Wereld oorlog en de Spaans griep.  
  
Drenthina heeft dit uitgezocht door in het archief te kijken van de Historische vereniging.   
  
Drenthina is een harmonieorkest, wat uit een relatief kleine groep leden bestaat. Nieuwe leden zijn 
dan ook welkom! Er wordt elke woensdag gerepeteerd.   
  
 Op 13 maart 2021 zal Drenthina uitpakken met een jubileumconcert. Hiervoor zoeken ze 

vooral de samenwerking.   
 Op 18 april 2020 vindt de jaarlijkse uitvoering van Drenthina plaats.  
 Sluiten aan bij koningsdag!  
  
Drenthina wil overal wel aan meedoen, mits er op tijd aangemeld wordt. Dit omdat de leden die dag 
vrij moeten houden en zij stukken moeten instuderen. Verzoeken/aanvragen kunnen ingediend 
worden via Drenthina@hotmail.com.   
  
De kosten om Drenthina in te huren varieert tussen de 100 en 200 euro. Dit komt omdat de dirigent 
een betaalde kracht is. Zonder dirigent kan Drenthina niet spelen.   
  
Drenthina wil graag de zichtbaarheid in Annen vergroten.  
 

Presentatie 5  
Impuls  

  

Door: Nicole Bridée  
Werkt per 1 februari bij Impuls als Sociaal Werker (samen met Martine Hopman)  
  
Nicole zal de taak van Martine Hopman overnemen als buurtwerker voor Annen.   
  
De activiteiten die door Impuls georganiseerd/gestimuleerd worden zijn o.a.:  
 Repaircafé 1 keer in de maand. De aanloop is nog niet heel veel. Ze willen graag meer in 

gesprek met mensen hierover. De beweging voor ouderen wordt flink ingezet.   
 Werkgroep Noaberhulp. Vorige week is er een bijeenkomst geweest in de sportsbar met 

vrijwilligers die betrokken willen zijn. De werkgroep zal hierover ook in het Oeleneis gaan 
vertellen.   

 Gekleurd Grijs (busreis) was vorig jaar een groot succes. Daarom vindt dat dit jaar nogmaals 

mailto:Drenthina@hotmail.com
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plaats, op 8 april. Er zal hiervoor ook in de schakel meer informatie vermeldt worden.   
  
 
Het verschil tussen Impuls en Attenta is het volgende. Attenta geeft toegang tot voorzieningen, 
aanvraag WMO, maken indicatie huishoudelijke hulp, hulpmiddelen e.d. Het gaat om zorg wat 
geïndiceerd is.   
Impuls is gericht op de ondersteuning, maatschappelijk werk individueel, samen kijken naar 
collectieve voorzieningen waar iemand aan mee kan doen, mantelzorgondersteuning. Deze zorg is 
zonder indicatie mogelijk.  
  

Presentatie 6  
Twee ideeën vanuit Commissie Dorpsbelangen  

  

Door Annemiek Visser  
  
Idee 1: Waarderingsprijs  
1 x per jaar per 2 jaar een waarderingsprijs uitreiken aan iemand die iets bijzonders voor het dorp 
heeft gedaan. Het idee is om met elkaar iemand voor te kunnen dragen, waarna een kleine jury de 
prijs zal uitreiken.   
  
Idee 2: Fotograaf van het dorp   
1 x per jaar 2 foto’s insturen (3 thema’s bijvoorbeeld) door (hobby) fotograven uit Annen. Na het 
verzamelen van de foto’s in het dorp zullen de 3 beste fotografen in het zonnetje gezet worden. Het 
idee is om na een aantal jaren de ingestuurde foto’s te bundelen en een boek uit te brengen (Annen 
in beeld).   
  
Hierbij wordt opgemerkt dat niet alleen een jury zou moeten beoordelen, maar dat ook het dorp zelf 
laten beslissen door bijvoorbeeld een inloopavond. Hier kunnen we een format voor bedenken.   
  
De reacties hierop zijn enthousiast. Binnen de CD zullen we dit verder gaan uitdenken.   
  
 
 
7. Sluiting   
Ype sluit de jaarvergadering, bedankt iedereen voor zijn / haar komst en de verenigingen voor hun 
pitch/verhaal en nodigt iedereen uit om nog een consumptie met de CD te drinken.   
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