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Nieuw bestuur
Gefeliciteerd! De vereniging Dorpsbelangen bestaat nog steeds. Drie van de
bestuursleden van het ‘oude’ bestuur gaan voorlopig nog door. Zij worden
geholpen door Piet Koopmans en Jochum Damstra. Kees Oortwijn heeft zijn
ondersteuning ook toegezegd, maar wil geen bestuursfunctie. Alle aanwezigen
van de ALV hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage aan dit resultaat.

Notulen ALV (algemene ledenvergadering)
- De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat het huidige
bestuur voorstelt om de vereniging Dorpsbelangen niet te ontbinden, maar
wanneer er geen nieuw bestuur gekozen wordt om de vereniging slapend te
Jochum Damstra
laten voortbestaan. De vereniging kan dan op het moment dat er wel weer een
Greveling 44a
bestuur is, opgepakt en voortgezet worden.
tel.
- Bij de toelichting van het jaarverslag door Sander Muskee wordt door Jaap
Last meegedeeld dat het dauwtrappen dit jaar weer gewoon georganiseerd
Piet Koopmans
wordt. Op Hemelvaartsdag kunt u dus deelnemen aan een mooie wandeling
Eppinge 4
dat afgesloten wordt met een heerlijk ontbijt in het MFC. Meer informatie
tel. 0598 - 491446
volgt.
- Geert de Jonge spreekt zijn ongenoegen uit over de gang van zaken rondom
Lid van Verdienste
basisschool De Badde. De ALV is het met hem eens. De stichting PrimAH, de
Lukas B. Boerma
stichting die nu verantwoordelijk is voor het onderwijs (de gemeente heeft
deze taak uit handen gegeven) heeft dit echter besloten en daar was geen
Vergaderdata 2015
houden aan.
- Marcel Hoenderken geeft een toelichting bij het financieel jaarverslag. Door
Secretariaat
de aanschaf van de nieuwe kerstboom met LED-verlichting is het
dbannerveenschekanaal@
stroomverbruik zo ver teruggebracht dat Gerrit Meijers er geen kosten meer
gmail.com
voor rekent. Namens het dorp, hartelijk dank! Namens de kascommissie laat
Kees Oortwijn namens zijn vrouw en Sander van Hoorn weten dat de financiën
Kopij
van het afgelopen jaar weer netjes voor elkaar zijn.
Kopij voor ’t Krinkie Spaien kan
- Gezienus Menninga vertelt over het afgelopen MFC-jaar. Er gebeurt veel nu
worden ingeleverd bij
de school het MFC gaat verlaten. De stichting Welzijn wil graag een andere
redactie@annerveenschekanaal.info
overeenkomst voor het gebruik van het gebouw. Dit moet voor hen minder
huur opleveren. Dit alles scheelt veel inkomsten en het is onzeker of het MFC
Website
deze inkomsten op een andere manier binnen kan krijgen. Er is veel geld nodig
Heeft u al een kijkje genomen op de
om het gebouw te kunnen blijven onderhouden. Het MFC heeft sinds kort twee
website?
nieuwe bestuursleden. Harry de Jonge en Robert Feith zijn bereid zich ook in te
www.annerveenschekanaal.info
zetten voor het MFC. Het MFC-bestuur is nog wel op zoek naar iemand die het
gesprek met de gemeente wil voeren, nog een bestuurslid dus. Jaap Last stelt
voor om de stichting die in ‘t Grevelinckhuis gaat te vragen of zij gebruik willen
maken van het MFC. Dorpsbelangen heeft dit al aan de stichting voorgesteld,
maar heeft daar nog geen reactie op gekregen.
- Bij het agendapunt bestuursverkiezing wordt gesproken over de moeite die
het in kleine dorpen kost om bestuursleden te krijgen voor verenigingen. Geert
de Jonge stelt daarom voor om een soort omni-vereniging te vormen. Een
bestuur met daaronder de verschillende activiteiten die nu in het dorp
georganiseerd worden. Henk Folkersma laat weten dat de drempel voor een
nieuw bestuurslid wel erg hoog is als er geen enkel ‘oud’-bestuurslid doorgaat.
Maria Hoekman
Polderweg 2
tel. 06 - 50813231

Vereniging Dorpsbelangen
Piet Koopmans vertelt de vergadering dat een aanspreekpunt voor de
gemeente erg belangrijk is voor een dorp en dat Dorpsbelangen daar het
aangewezen orgaan voor is. Harm Jan Vos (contactambtenaar van de
gemeente) laat weten dat in meerdere dorpen in Aa en Hunze de besturen
van Dorpshuis en Dorpsbelangen samengevoegd zijn en dat dat goed werkt.
De vergadering besluit uiteindelijk dat de vereniging Dorpsbelangen uit moet
zoeken of samenvoegen van verschillende besturen in het dorp mogelijk is, dat
drie ‘oud’-bestuursleden worden herkozen en dat zij versterkt worden met
twee nieuwe leden. Piet Koopmans, een van de nieuwe leden, laat wel
optekenen dat zijn deelname tijdelijk is.
- Tijdens de rondvraag vraagt Geert de Jonge of het mogelijk is om de
ontwikkelingen rond de (verbouw van de) kerk in ‘t Krinkie op te nemen. Naar
aanleiding van deze vraag wordt voorgesteld na te denken over een andere
opzet van t Krinkie. Een opzet vergelijkbaar met ’t Kiepie is misschien een idee,
nu dat blad met het verdwijnen van de school ook verdwijnt.
- Met het verdwijnen van de school zal er ook nagedacht moeten worden over
het ophalen van het oud papier. De ouderraad denkt er over om dit te blijven
doen en de opbrengsten te gebruiken voor het heen en weer brengen van de
kinderen naar Eexterveen. De vergadering is van mening dat het geld van het
oud papier beter ingezet kan worden voor het behoud van het MFC en dat de
stichting PrimAH moet zorgen voor goed onderwijs en voor de bereikbaarheid
van dat onderwijs.
- Jaap Last vertelt dat hij de aardbevingsschade aan zijn huis vergoed probeert
te krijgen, maar dat dat nog niet makkelijk is. Hij roept wel iedereen op zijn of
haar schade te melden het centrum veilig wonen (even Google-en).
- Aan de contactambtenaar van de gemeente (Harm-Jan Vos) wordt nogmaals
gezegd dat het onderhoud van de wegen in Annerveenschekanaal zeer te
wensen over laat. Het opnieuw leggen van de klinkers was wel het minst
nodig, het voetpad, de zandweg, het fietspad naar het Tussenveen en de weg
van Eexterveenschekanaal naar Annerveenschekanaal zijn echt nodig(er) aan
een onderhoudsbeurt toe!
Open huis Grevelinghuis /FLINQ
14 maart, 14 – 16 uur
De werkzaamheden aan het Grevelinckhuis zijn bijna afgerond. In het voorhuis
is op de bovenverdieping een appartement en een kantoor- en slaapruimte
voor de medewerkers gecreëerd. De benedenverdieping is ingericht als
ontmoetingsruimte voor de jongeren. De jongeren huren een van de 16
starterwoningen die grenzen aan het voorhuis. FLINQ-jeugd biedt hierbij 24uurs ondersteuning. FLINQ-jeugd wil graag hun nieuwe buren ontmoeten en
nodigt daarom iedereen uit om op zaterdag 14 maart een kop koffie of thee te
komen drinken. Als er in de tussentijd vragen zijn kunt u contact opnemen met
de begeleiders van FLINQ-jeugd via telefoonnummer 06-994696 of 0613518042
Dorpsfeest
15 – 21 juni
Meer informatie volgt, maar noteer deze data vast in uw agenda! Ons dorp
viert dan een week lang feest.
Dauwtrappen
Hemelvaartsdag
Vroeg opstaan voor een wandeling door onze prachtige omgeving. Onderweg
een versnapering en afsluiten met een heerlijk ontbijt in het MFC, dat wilt u
toch ook meemaken!
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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 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

Bah! Poep onder mn schoen!
Hondeneigenaren zoek een plek waar
geen of minder mensen lopen. Laat uw
hond poepen langs de landerijen. Er is
echt ruimte genoeg.
Het hoeft dus niet op de stoep, bij een
ander in de tuin, langs het
Grevelingskanaal of op een terras…….

Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal.

