Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 82
Bestuur
Patrick Nieborg
[voorzitter]
Greveling 38
tel. 06 - 50517947
Sander Muskee
[secretaris]
Greveling 44b
tel. 0598 - 372362
Marcel Hoenderken
[penningmeester]
Greveling 3
tel. 06 - 47894112

19e jaargang

Nieuw bestuur gezocht
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar hebben alle bestuursleden
besloten hun werkzaamheden voor de vereniging Dorpsbelangen niet voort te
zetten. Dit heeft verschillende redenen. Persoonlijke en minder persoonlijke,
zoals een maximum bestuurstermijn. Wilt u de reden weten, spreek dan een
van de bestuursleden aan.
Gaat u/ga je de uitdaging aan?
Ben je betrokken bij je dorpsgenoten, wil je graag meepraten en beslissen over
wat er in het dorp gebeurt, overleggen met de gemeente over
dorpsaangelegenheden, meld je dan aan als nieuw bestuurslid!
Algemene ledenvergadering (ALV)
5 maart 2015
MFC 20.00 uur

Charlotte van Kruchten
Greveling 40
tel. 0598 - 492121
Maria Hoekman
Polderweg 27
tel. 06 - 50813231

Lid van Verdienste
Lukas B. Boerma
Vergaderdata 2015
-

Secretariaat
Greveling 44 B
Tel: 0598 - 372362

dbannerveenschekanaal@
gmail.com
Kopij
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan
worden ingeleverd bij
redactie@annerveenschekanaal.info
of Greveling 44b
Website
Heeft u al een kijkje genomen op de
website?

www.annerveenschekanaal.info

januari 2015

Op de algemene ledenvergadering zal een nieuw bestuur gekozen moeten
worden. Elke dorpsbewoner kan zich verkiesbaar stellen tot een half uur
voorafgaand aan de vergadering, maar bij voorkeur eerder. Wil je bestuurslid
worden van de vereniging Dorpsbelangen laat dit dan weten aan een van de
huidige bestuursleden. Er zijn 5 bestuursleden nodig.
Agenda ALV
Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Notulen van de ALV 2014
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verslag MFC de Badde
Bestuursverkiezing
(Verkiezing Kascommissie)
(Ontbinden vereniging Dorpsbelangen)
Sluiting
Als er geen 5 mensen zijn die bestuurslid willen zijn van de vereniging
Dorpsbelangen zal het huidige bestuur voorstellen de vereniging te ontbinden.
Dat betekent dat de vereniging Dorpsbelangen op zal houden te bestaan.
Als er geen nieuw bestuur is, zal een kascommissie niet nodig zijn, als er wel
een bestuur is zal ontbinding van de vergadering niet nodig zijn, vandaar dat die
agendapunten op de agenda tussen haakjes staan.

Vereniging Dorpsbelangen
Procedure ontbinden vereniging Dorpsbelangen
Voor het ontbinden van de vereniging Dorpsbelangen geldt een speciale
procedure. Op de vergadering waarop tot ontbinding besloten wordt moet
tweederde van de leden aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen
(wanneer je niet aanwezig kan zijn op de ALV kun je iemand anders die wel
aanwezig kan zijn op de vergadering een stem voor jou laten uitbrengen). Het
besluit is aangenomen als tweederde van de uitgebrachte stemmen voor is.
Als er onvoldoende leden aanwezig zijn of zich hebben laten
vertegenwoordigen, zal een nieuwe vergadering plaats vinden binnen 4 weken
na de ALV. Op deze (tweede) vergadering is het niet van belang hoeveel leden
aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen. Het besluit tot ontbinden zal
echter pas geldig zijn als op deze vergadering tweederde van de stemmen
voor ontbinden is.
Het huidige bestuur van de vereniging Dorpsbelangen stelt voor, bij ontbinding
van de vereniging, het geld dat de vereniging in kas heeft te schenken aan de
Baddedravers.
MusSAilkanaal
28 juli tot en met 2 augustus 2015
De Landelijke Vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig houdt
ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het (kanaal) Stadskanaal en het
400-jarig bestaan van de Semslinie een reünie in Musselkanaal. Er worden veel
schepen verwacht. Een deel daarvan zal door het Grevelingkanaal naar
Musselkanaal varen. Omdat er vele sluizen zitten in het Grevelingkanaal zal
een aantal schepen aan moeten leggen aan de wegkant van het kanaal om te
wachten op hun beurt. Dit kan ook betekenen dat schepen een nacht liggen in
het kanaal. Mocht u er bezwaren tegen hebben dat er een schip voor uw huis
in het kanaal aangemeerd zal liggen, meldt u dit dan bij Cees van Dijk,
0598-372195
Meer informatie is te vinden op www.250400.nl
AED
Het diploma van de AED-ers heeft een ‘verfrissing’ nodig. Ben je AED-er en
wil je je diploma laten verlengen meldt dit dan bij de vereniging
Dorpsbelangen. Graag per mail: dbannerveenschekanaal@gmail.com
Semslinieloop
11 april 2015
Een gezellige prestatieloop voor zowel hardlopers als wandelaars. De
hardlopers leggen een afwisselend parcours af van 8,8 km. Het parcours
bestaat uit stukken asfalt, gras- en zandpaden door en rond
Annerveenschekanaal aan weerszijden van de Semslinie: de grens tussen
Drenthe en Groningen. De wandelaars volgen een mooie route van ongeveer
12,5 km in het prachtige gebied rond de Semslinie.
Start en finish bij MFC de Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal.
Wandelaars mogen starten vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur
Lutje Turfje Loop: 13.30 uur, Hardlopers: 14.15 uur
Grevelinghuis
Woonborg heeft een nieuwe huurder gevonden voor het Grevelinghuis.
Flinq-jeugd (een samenwerkingsverband van Van Boeijen en de Zijlen) heeft
het pand gehuurd, vandaar al die werklui in en om het pand.
Jongeren met een licht verstandelijke beperking gaan er wonen.
Meer informatie volgt en is te vinden op www.flinq-jeugd.nl
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Dorpsvlag
De dorpsvlag is voor € 12,50 te koop bij
Sander Muskee.
Feestcommissie FC 2000
Mocht u metalen willen aanbieden,
neem contact op met Luc Tieben, tel.
0598 - 491204 of Harrie de Jonge tel.
0598 - 468210
Oud papier actie De Badde
Zaterdag 10 januari 2015 13.30 uur
Zaterdag 7 maart 2015 13.30 uur
Dinsdag 28 april 2015 18.30 uur
Dinsdag 9 juni 2015 18.30 uur
MFC
0598 - 491017
Gezienus Menninga
Otto Pauwels
reserveringen via Otto
06 - 11926956
Calamiteiten/Storingsnummers
van de Gemeente
0592 - 267733 [24 uur per dag]
Voor storing aan de openbare
straatverlichting of klachten kunt u
bellen met
Tel: 140592 of mailen naar

gemeente@aaenhunze.nl

Bij storing aan het netwerk
038 - 8516110
Milieuklachten: 0592 - 365303
Wijkagenten: 0900 - 8844

De Badde
Spaar lege batterijen voor De Badde. Zij
kunnen er binnen- en buitenspeelgoed
mee verdienen. Batterijen kunt u
inleveren bij school of meegeven aan
kinderen bij u in de buurt.
Informatie: 0598 - 491591

Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal.

