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Voorwoord 
Beste Dorpsgenoten,  

Voor u ligt het Jaarverslag van 2018 

Dit jaarverslag bestaat uit een volledig seizoen. 
Het verslag blikt terug op het laatste deel van seizoen 2017-2018 en op het eerste 
deel van seizoen 2018-2019 omdat ons programma loopt van september tot 
september. 
Het huidige bestuur heeft nu een volledig seizoen gedraaid. 
Wij presenteren u dit tweede verslag met gepaste trots; u kunt hierin zien hoe wij 
invulling hebben gegeven aan het motto dat 
“Ons Dorpshuis” er is voor alle dorpsbewoners, ongeacht leeftijd of achtergrond.  
“Ons Dorpshuis” is nog steeds in beeld is als centraal punt voor diverse 
verenigingen, sociale en culturele activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten. 
Maar ook zaken als bloedprikken en het consultatiebureau behoren nog steeds tot 
de vaste activiteiten; “Ons Dorpshuis” biedt aan veel uiteenlopende organisaties 
een goed onderkomen. 
 
Ook het onderhoud heeft nog steeds onze volledige aandacht, mede door onze 
vaste club vrijwilligers ziet het gebouw er nog altijd fris en schoon uit. 
We mochten een groeiend aantal bezoekers verwelkomen bij onze activiteiten en 
worden daardoor bevestigd in onze overtuiging dat  
“Ons Dorpshuis” een onmisbare factor is voor Annen.  
Ook in de Sportbar kunnen vele dorpsgenoten genieten na een bijeenkomst, sociale 
en culturele activiteiten of sport van een welverdiende consumptie in een zeer 
gezellige ambiance. 
Het afgelopen seizoen hebben wij af kunnen ronden met een tevreden gevoel. 
Tijdens de diverse culturele programma’s hebben we steeds weer een groot aantal 
belangstellenden mogen begroeten. Tevens hebben de kaartavonden, 
koffieochtenden, alsmede de diverse sportevenementen goed gehoor gekregen.  
 
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit verslag en hopen u het komend 
seizoen weer vaak welkom te mogen heten. 
 
 
Het Bestuur. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding           
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting “Ons Dorpshuis” Annen. 
In dit verslag wordt naast de financiële verslaglegging van het jaar 2018 een beeld 
geschetst van de activiteiten die door de stichting in het jaar 2018 zijn 
georganiseerd. 

Dit Bestuur heeft nu een volledig jaar “Ons Dorpshuis” gerund. 
Dit houdt in dat er een verslaglegging voorgelegd kan worden van de tweede helft 
van seizoen 2017-2018 en de eerste helft van seizoen 2018-2019.   

 

Doelstelling van “Ons Dorpshuis”: 

De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren van een dorpshuis dat 
passende ruimte biedt voor activiteiten welke in verenigingsverband of anderszins 
worden ontwikkeld, teneinde hiermee een bijdrage te leveren in de 
maatschappelijke-, sociaal-culturele-, en educatieve ontwikkeling van de bevolking 
in haar werkgebied. 
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HOOFDSTUK 2. Bestuur 
 

                     
 
Het bestuur bestaat uit de volgende mensen (vlnr): 

Jos van der Sijde (voorzitter) 
Klaas Behling (penningmeester) 0592-272672    
Betsy Wijnholds (secretaris) 0592-271322 
Anneke Greving (organisatie en creativiteit) 
André Niewijk (techniek en website) 
Gea Aling (PR en Facebook) 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Jos in oktober 2018. Hij heeft een 
nieuwe drukke baan gekregen in Rotterdam en daardoor geen tijd meer om het 
voorzitterschap uit te voeren. Tot op heden hebben we nog geen nieuwe voorzitter 
kunnen vinden. We hopen deze functie weer binnen korte tijd in te vullen.  
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HOOFDSTUK 3. Vrijwilligers 
 

De vrijwilligers die veel voor "Ons Dorpshuis" doen:  

Henk Geerdink, Lucas Lammerts, Coba Lammerts, Gerrit Bazuin,  Henk Klinkers,  
Jan Hoenderken, Truus Hoenderken, Hans Brandts Buys,  Ep de Jonge,  Janneke 
Schnuck,  Ab Blaauw, Guus Smithuysen, Lianne Greving (PR per 1-07-‘18 is deze taak 
overgenomen door Gea Aling) 

Wat zou “Ons Dorpshuis” zijn zonder onze “klus” mannen, die onder de super 
enthousiaste leiding van Klaas Behling schilderen, timmeren, zagen, repareren en 
ontwerpen en zo ons gebouw niet alleen mooier maken, maar ook geweldig 
onderhouden. Dat scheelt ons heel veel gemeenschapsgeld, wat vervolgens besteed 
kan worden aan leuke zaken voor u als publiek!  

De dinsdagmiddag klus groep bestaat uit: Lucas Lammers, Gerrit Bazuin, Hans 
Brandts Buys, Ab Blaauw, Ep de Jonge. 

Tevens hebben we assistentie gekregen bij het samenstellen van het culturele 
programma, het organiseren van kaarten & sjoelen en onze koffie ochtenden. Maar 
ook diverse andere klussen worden met veel plezier uitgevoerd.  We vinden het 
belangrijk dat u ook weet wie hiervoor zorgdragen. Daarom volgen hier hun namen: 
Henk Geerdink, Jan en Truus Hoenderken, Guus Smitshuysen, Henk Klinkers, Coba 
Lammers en Janneke Schnuck.  
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HOOFDSTUK 4. Algemeen Verslag 
 
Bijeenkomsten: 

Het dorpshuisbestuur heeft in 2018 tien keer vergaderd.  

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: 

o Voorstellingen met o.a. draaiboeken 

o Kaart- en sjoelavonden 

o Koffieochtenden 

o Huurders zalen begeleiden 

o Financiën 

o Nieuwe beamer en scherm 

o Internet/ glasvezel 

o Nieuw systeem voor kaarten bestellen 

o Maandelijkse nieuwsbrief 

 

Verder hebben we ons bezig gehouden met het beleid en onze doelstelling. We 
hebben veel energie gestoken in de voorbereiding en begeleiding van onze 
voorstellingen. 

Ook de lijst van Vrienden van Ons Dorpshuis is weer bijgewerkt. 
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HOOFDSTUK 5. De Voorstellingen 
 
 De voorstellingen waarvan u hebt kunnen genieten zijn met zorg door Henk 
Geerdink uitgezocht en gecontracteerd. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor 
zijn geweldige inzet als vrijwilliger voor dit alles. 
Dankzij hem hebben we een aantal geweldige optredens mogen bewonderen in 2018. 

 

 

De meeste avonden werden zeer goed bezocht. De grote zaal werd iedere keer 
omgetoverd tot een waar theater met gezellige attributen of versieringen aan de 
wand en op de tafels een fleurig bosje bloemen. 

  

Datum Wie Bezoekers 

13 jan 2018 31e Groninger Studenten Cabaret Festival 130 

17 feb 2018 Waak: De Menalda Vetes 106 

14 apr 2018 Jan Henk de Groot: Tachtig Tammo 100 

7 sep 2018 Ladies Night 160 

13 okt 2018 Vocaal Kwartet Valse Wichter 75 

26 okt 2018 Kleintje Annermarkt 80 

22 dec 2018 Kerstconcert Drenthina & Au Bain Marie 100 
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Zaterdag 13 januari 2018:  
31e GRONINGER STUDENTEN CABARET FESTIVAL 

Toegangsprijs €12,50 vrienden €2,50 

Tijdens de Try-out tour in april hebben zes nieuwe 
cabaret talenten eerst Nijmegen, voor een 
uitverkochte Zeester, laten smullen. Op 8 en 9 
november 2018 in de Stadsschouwburg te Groningen 
hebben Tim Alpherts, Daan van der Hoeven, Sjoerd 
van Capelleveen en Job Kühlkamp, Luuk van der 
Vaart, Arjen Banach en Oscar Arnold . 

 Gestreden voor een plek in de grandioze Finale van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival.  

Na de wedstrijd in Groningen hebben de drie winnaars in “Ons Dorpshuis” hun 
cabaretvoorstelling mogen uitvoeren. De voorstelling in Annen was helemaal 
uitverkocht. 

Annen!!!!!! - Utrecht - Zwolle - Utrecht - Amsterdam - Den Haag – 
Maastricht - Enschede – Antwerpen 
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Zaterdag 17 februari 2018: 
WAARK: DE MENALDA VETES 
 
Toegangsprijs €10,00 vrienden €2,50. 

In september 2017 ging de nieuwe WAARK-productie in 
première. In tegenstelling tot de voorstelling in het jaar 
hiervoor, in ons dorpshuis, is dit het meer serieuze drama van 
Hendrik Nicolaas Werkman, heeft Jan Veldman, ( o.a. Uut de 
Hoogte) “de Menalda’s Vetes” met als ondertitel “Oet de 
kronieken van ’t klooster Bloemhof een luchtiger voorstelling 
weten neer te zetten.  

Er is gekozen voor een theatervorm die het meest lijkt op 
een hoorspel waarin geluid en muziek een belangrijke rol 
krijgen toebedeeld. Er werd door de vier acteurs geswitcht 
van toen naar nu en van de personages als (hoorspel)acteurs 
naar de rol in het middeleeuwse stuk. 

Met Jan Veldman als schrijver in combinatie met Albert 
Secuur als regisseur heeft WAARK voor een historisch verantwoord stuk gezorgd, 
met een duidelijke relatie naar het hier en nu en gelardeerd met een flinke dosis 
onderkoelde Grunneger humor. 

In het stuk werd het verhaal van de Menalda’s verteld. “Tied van overstromings, 
kruustochten en de Swaarde Dood.”t Is tied van aalgedurege stried in onze streken 
Hunzingoers tegen de Fivelingoers, Oethoesters tegen Oskwerders, ain tegen 
aander, aandern tegen ain. Welkom in Dattiende aiw” 
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Zaterdag 14 april 2018: JAN HENK DE GROOT, TACHTIG TAMMO 
 
Toegangsprijs €7,50 vrienden €2,50. 
 
'In 'Tachtig Tammo!' nam troebadoer Jan Henk de Groot ons 
mee naar Westerdiepsterdallen, het kleinste dorp van 
Nederland, waar het kampvuur brandt, de wijn rijkelijk vloeit 
en de tijd lijkt stil te 
staan. Onthaasten, het kalmer aan willen doen was het actuele 
thema van zijn theaterprogramma. Vandaar de titel: 'Tachtig 
Tammo!'; een 
gevleugelde uitspraak die in de jaren '90 te lezen was op 
verkeersborden langs de Kielsterachterweg in een poging om 
automobilisten gas terug te laten nemen. 
 
In Westerdiepsterdallen, in het boerderijtje bij zijn vriend Bonney 
Brattinga, weg van het hectische leven, heefdt hij een nieuw album geschreven: 
'Keunenk van Westerdaipsterdale'. “Een album met 12 eigen liedjes die 
tot het beste behoren wat vorig jaar in het Gronings is 
verschenen”(**** DvhN). 
 
Jan Henk verstaat de kunst om van de kleine dingen in het leven een 
bijzonder liedje te maken. Platenzaak ‘Evelyntje’, jeugdliefde 
‘Janine’, therapeutisch ‘Vuurtje kieken’ en het zoeken naar 
‘Evenwicht’. Het kwam allemaal voorbij. 
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Vrijdag 7 september 2018: 

LADIES NIGHT.  (Organisatie: bestuur “Ons Dorpshuis”) 

 
 

 
 
 
 

  

  

  

STICHTING  ‘ONS DORPSHUIS’  ORGANISEERT:   
 

           

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

    

Met o.a:   
Kleding   

Sieraden   
Make-Up  
Parfums  

Hapjes & Drankjes   
en nog veel meer!  

WANNEER: Vrijdag 7 september 2018  

WAAR: ‘Ons Dorpshuis’ Annen  

HOE LAAT: 18:00 tot 22:00  
ENTREE:  GRATIS   

~ M annen   zijn ook welkom ~   
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Zaterdag 13 oktober 2018: 
VOCAAL KWARTET VALSE WICHTER 
 
 

Valse Wichter is een vocaal vrouwenkwartet bestaande uit 
Ans Koster, Ria Moorlag, Olga Schoonheim en Marlie 
Wabeke en staat sinds 1994 op de planken. Het heeft zich 
ontwikkeld van een aanvankelijk louter klassiek zingende 
groep tot een cabaretesk gezelschap sterke vrouwen die 
ondanks hun moderne, onafhankelijke uitstraling op zoek 
blijven naar eeuwigdurende liefde, misschien zelfs in de 
vorm van een man. 

 

Het kwartet Valse Wichter bekeek samen met het publiek 
de wereld en de tijd van nu. Als een soort moderne heksen 
probeeden de Wichter met kunst- en vliegwerk het 
bestaan naar hun hand te zetten, wat leidt tot hilarische en ontroerende 
momenten. Het was een zoektocht naar liefde, schoonheid, overwinning, 
eigenwaarde en vooral plezier. Het viertal ontdektte dat breken met het 
oude en kiezen voor iets nieuws het leven meer dan waard maakt. 

Vanaf het perron de trein in, op weg naar de pure natuur, maar ook naar de 
botoxkliniek en het café. 

Liederen en liedjes vormden het voornaamste bestanddeel van de voorstelling. 
Ze hebben het publiek, èn zichzelf een plezierige avond bezorgd.   
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Vrijdag 26 oktober 2018: 

KLEINTJE ANNERMARKT (organisatie: Historische vereniging Annen) 
In nauwe samenwerking met “Ons Dorpshuis” organiseerde de Historische 
Vereniging een wandeltocht door het dorp met een knipoog naar het verleden. 

Tijdens deze wandeling, die in groepjes gemaakt kon worden, kwam men 
verschillende opdrachten tegen die allen te maken haden met de geschiedenis 
van ons dorp en die voor zowel de volwassenen als de kinderen leuk en 
interessant was. Tevens kon er onderweg worden genoten van een versnapering. 

De tocht werd gehouden op vrijdag 26 oktober, aanvang 19.00 uur in de 
Sportsbar, waar ook de finish was. Na de wandeltocht volgde, tijdens een 
gezellig samen zijn de prijsuitreiking aan de groepen die onderweg de beste 
resultaten hadden geboekt. 

 

 

Zaterdag 22 december 2018: 

KERSTCONCERT m.m.v. Drenthina en Au Bain-Marie 

Na het succes van het kerstconcert, orkest in samenwerking met koor, heeft 
het dorpshuis ook in 2018 u in de sfeer gebracht van warmte, respect en 
saamhorigheid. Bekende, nieuwe, gedragen maar ook lichte nummers stonden 
garant voor een geweldige start van de kersttijd. 
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De twaalf zangeressen van Au Bain-Marie brachten mooie luisterliedjes, 
komische kleinkunstliedjes en swingende wereldhits. Veel arrangementen 
waren van de hand van dirigent/arrangeur Akke Feenstra. Sommige a capella, 
andere met begeleiding van pianiste Anke Piersma. 

De jury: ‘Au Bain-Marie klinkt niet alleen heel mooi samen, maar is ook erg goed in 
het vertellen van het verhaal. Jullie zijn de verrassing van de dag, authentiek en 
boeien van het begin tot het eind. Au Bain-Marie is grappig maar weet ook te 
raken.’ Daarnaast prijst de jury de originele repertoirekeuze. 

Het concert in Annen was de voorbereiding op het eigen Kerstconcert van Au 
Bain-Marie, te Assen. Dirigent Akke Feenstra uit Zuidlaren is er ongetwijfeld, 
met de inmiddels nieuw aangetreden dirigent van Drenthina, in geslaagd een 
gevarieerd programma samen te stellen. 
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HOOFDSTUK 6. Wat gebeurt er nog meer 
 
* Kaarten en sjoelen. 

De kaart avonden van 2018 werden gehouden op: 27 januari, 24 februari en 
24 maart. Op de laatste kaartavond van seizoen 2017 /2018 werden aan alle 
deelnemers van het seizoen (totaal 28 kaarters) een doosje eieren 
uitgedeeld. Omdat het bijna Pasen was, werden de eieren zeer gewaardeerd 
door de kaarters. 
 
Het kaarten voor het volgend seizoen (2018-2019) begon weer in september 
en wel op zaterdag 22 september. De volgende kaartavonden waren op 20 
oktober en 24 november. 

 
* Koffieochtenden. 

Iedere tweede maandagochtend in de maand organiseerde Stichting Ons 
Dorpshuis een koffieochtend. Deze gezellige bijeenkomsten werden goed 
bezocht. 

 
* Jaarlijkse uitvoering van 
toneelvereniging ADVENDO 
 
*  Koffie ochtenden en 
inloopspreekuur van Impuls  
 
* Volksdansclub en Koersbal club  
 
* d’ Annerzangoelen 
 
* verder zijn er nog bijeenkomsten van:  

JeugdGezondheidsZorg • Bloedprikken • Yoga • Sjoelen • Dansgroep The 
Bucket • Vrouwen van Nu • Commissie Dorpsbelangen • Drenthina • EHBO • 
Ondernemersvereniging Annen • Stichting Welzijn • OBS de Eshoek • SV 
Annen • Hunzerunners • Woonborg • Handbalvereniging • Zonnebloem • Vocaal 
Festival • Historische vereniging • Gemeente Aa & Hunze, div. afdelingen • 
Huisartsen Annen  
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HOOFDSTUK 7. Financieel verslag 2018 
 

Opbrengsten Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 
Totaal verhuur      

      
Bijdrage Vrienden Ons 

Dorpshuis      

Subsidies      
Totaal Donaties      

      
Opbrengst Kaartverkoop      
Opbrengst Verlotingen      

Opbrengst Reclame      
Overige Opbrengsten      

Doorbelaste energie SKID      
Totaal overige opbrengsten      

      
Bijzondere baten en lasten      

      
Totaalopbrengsten      
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Definitief  
 

Begroting  
 

Werkelijk  
 

Begroting  
 

Begroting  
Kosten 2017 2018 2018 2019 2020 

      
Afschrijvingen materiele vaste 
activa           

Gebouw      
Inventaris      

Totaal afschrijvingen      

      
Huisvestingskosten      

Onderhoud onroerend goed       
Gas, water en elektra       

Onderhoud inventaris Sportcafe      
Onderhoud inventaris Dorpshuis       

Verzekering onroerend goed       
Vaste lasten onroerend goed       

Schoonmaakkosten       
Overige huisvestingskosten      

sub totaal      
Teruggave energiebelasting      
Totaal huisvestingskosten      

      
Organisatiekosten      

Consumpties organisatie       
Reiskosten      

Verzekeringen       
Representatie       

Kosten vrijwilligers      
Buma auteursrechten       

Overige organisatiekosten      
Totaal organisatiekosten      
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Definitief  
 

Begroting  
 

Werkelijk  
 

Begroting  
 

Begroting  

 2017 2018 2018 2019 2020 
Kosten activiteiten        

Reclame- en advertentiekosten       
Samenstelling 

activiteitenprogramma       
Programma      

Kaarten en sjoelen       
Consumpties activiteiten       

Kosten verloting en kaartverkoop      
Samen aan tafel       
Koffie ochtend       

Overige kosten activiteiten       
Totaal activiteiten      

      
Algemene kosten      

Accountantskosten       
Beheerskosten       

Kantoorbenodigdheden/ drukwerk      
Telefoon/ fax/ internet/ TV       

Portokosten       
Contributies      

IT kosten       
Bankkosten       

Kosten oninbare vorderingen      
Betalingsverschillen      

Totaal algemene kosten      

      
Totaal kosten      

      
Resultaat      
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Balans 31-12-2018 
 
 

JAARREKENING     
Stichting Ons Dorpshuis Annen      
Balans per 31 december  2018 2017 2016 2015 
(Na resultaatbestemming)         
ACTIVA      
Vaste activa     
Materiële vaste activa     
Bedrijfsgebouwen en -terreinen      
Inventaris      
      
Vlottende activa     
Vorderingen     
Debiteuren      
Overige vorderingen     
      
Liquide middelen      
Totaal activazijde      
      
Balans per 31 december      
(Na resultaatbestemming)     
PASSIVA     
Eigen vermogen     
Overige reserves     
      
Kortlopende schulden     
Aflossingsverplichtingen      
Crediteuren      
Overige schulden     
      
Totaal passivazijde      
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HOOFDSTUK 8. Vriend worden 
 
Ook u kunt vriend worden van “Ons Dorpshuis”! 
Waarom?  
 
♦ U krijgt korting voor de voorstellingen  
 
♦ U krijgt korting op andere voorstellingen, cursussen en workshops die in “Ons 
Dorpshuis” worden georganiseerd  
 
♦ U steunt de activiteiten van “Ons Dorpshuis” om de leefbaarheid in ons dorp te 
bevorderen 
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HOOFDSTUK 9. Verslag Jaarvergadering 2017 
 
Jaarvergadering Stichting “Ons Dorpshuis” op 8 oktober 2018. 
 
Opening 
Jos van der Sijde, onze voorzitter, heet iedereen welkom en wenst ons een leuke, 
informatieve avond. Fijn dat er zoveel mensen zijn.  
De rest van de opening wordt verzorgd door muziek van Drenthina. 
Ze hebben een nieuwe dirigent. Zijn eerste optreden is het kerstconcert. 
 
Tijd om jaarverslag door te lezen.  Niet alleen terugblikken maar ook vooruitkijken 
 
Bestuur 
Betsy deelt mede dat we Gea Aling bereid hebben gevonden als nieuwe versterking 
voor de PR-zaken. Daar zijn we heel blij mee. 
 
Vrijwilligers 
Klaas vertelt iets over onze Vrijwilligers. 
Een aantal zitten in de zaal en hun namen staan in het jaarverslag 
Iedere dinsdagmiddag zijn ze met zes vrijwilligers en Klaas aanwezig in het 
dorpshuis om verschillende klussen te klaren. 
Ep de Jonge doet verslag. Zonder vrijwilligers is het moeilijk, haast onmogelijk, om 
een vereniging te runnen. 
Hij heeft al jaren vrijwilligers werk gedaan in de vorm van bestuurslid van 
verschillende verenigingen. 
De vrijwilligers beginnen iedere dinsdag om 13.00 uur en starten met een 
werkoverleg. Wat moeten we doen en daarna aan de slag. 
Dank aan iedereen die iets voor het dorp doet!!! 
 
Algemeen 
Website: alle info staat erop. De indeling van het gebouw wordt uitgelegd voor wat 
betreft verwarming, geluid en verlichting. 
Ook geeft André Niewijk een toelichting op de verschillende site-pagina’s die er 
zijn, zoals: home, reserveren, ons dorpshuis, voorstellingen, activiteiten, foto’s, 
contact. 
Ook volgt er nog een korte uitleg over hoe “onze vrienden” kaarten kunnen 
bestellen voor de verschillende voorstellingen. 
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Voorstellingen 
Henk Geerdink geeft toelichting op de voorstellingen. Van hersenspinsels tot 
seizoen voorstellingen. 
 
Optreden van ADVENDO.   
Klein gedeelte van de komende voorstelling wordt gespeeld op het toneel. 
 
Wat gebeurt er nog meer 
Gea Aling geeft toelichting op de overige activiteiten in “Ons Dorpshuis”: o.a. 
kaarten & sjoelen, koffie ochtenden, impuls, …. 
 
Vraag van heer R. Daniels: Worden de entreeprijzen ook nog verhoogd in de 
toekomst? Voorlopig laten we het zo, omdat we het graag laagdrempelig willen 
houden. 
 
Verloting.  
Moet dit weer in leven worden geroepen??? Meningen zijn hier over verdeeld, maar 
meesten vinden dit nog niet zo’n slecht idee maar niet bij iedere voorstelling.  
 
Wel moet goed in de gaten worden gehouden wat onze doelstelling is. Nieuwe weg in 
geslagen en willen we dit zo houden? 
Nieuw idee: wordt er nu een “repair café” georganiseerd. Hier is ondertussen mee 
gestart. 
 
Financieel verslag 
Financieel verslag wordt toegelicht door Klaas: vanaf 9 oktober komt Attenta 5 
dagen per week zaal 6 huren, dit levert geld op voor onze kas. 
Geld reserveren (staat in de begroting 2018) voor vernieuwing apparatuur in de 
keuken, aanschaf nieuwe tafels/stoelen of nieuwe vloer in zaal 1 en 2. 
Klaas geeft toelichting op het financiële gedeelte van het verslag. 
Ype zegt als kascontroleur: “het is wel goud mien jong”, dus met andere woorden, 
hij verleent decharge. 
Nieuw kascommissie. Jan Hoenderken en Ype Tol, reserve is Ep de Jonge. 
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Voorstellingen 
Optreden van D’ Annerzangoelen 
De Anner Zangoelen stellen zich voor. De zangoelen hebben een commissie die de 
liedjes uitzoeken. 
tijdens hun uitvoering in maart dit seizoen zingen ze Nederlandstalige, Duitstalige 
en Engelstalige liedjes op 8 en 9 maart 2019. 
De zangoelen treden ook 2 x per jaar op in het Holthuys.  
Hier in “Ons Dorpshuis” geven ze op 20 december hun kerstconcert.  
Daarnaast treden ze ook nog op in Annerveenschekanaal. Dit jaar samen met het 
Shanty koor uit Rolde. 
Tot slot houden we met alle bezoekers van onze jaarvergadering een warming up 
oefening. Met elkaar zingen we in canon (2 groepen) het lied van de wielewaal. 
Ter afsluiting, zingen we samen: ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de 
waterkant. 
 
Rondvraag 
Hoe kijk je tegen “Ons Dorpshuis” aan. Boekje werkt goed, zijn al meer yoga 
deelnemers. 
Dank aan Gerrit voor rond brengen boekje.  
Dhr. Rudy Daniels: is er ook een Dorpshuis visie en/of missie? Ja die is er, staat in 
de statuten. Een dorpshuis zijn voor iedereen en entree laagdrempelig houden. 
 
Vrouwen Van Nu deelt chocolade uit vanwege hun 80-jarig bestaan. 
 
Toelichting over de samenwerking met de jeugd. 
Er komt letterlijk iets ter tafel: een borrel met een hapje. 
 
Sluiting  
De vergadering vond plaats, deze avond in een gezellige en ontspannende sfeer. Dit 
mede door de afwisseling van optredens en informatie.   
Het Bestuur sluit af met een bedankje aan alle verenigingen voor hun bijdrage deze 
avond om er een levendige avond van te maken. 
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Aanwezigen op jaarvergadering Stichting "Ons Dorpshuis" op 8 oktober 2017 
 Naam Vereniging    
1 Ina van der Zee d' Anner Zangoelen    
2 Ria Swart d' Anner Zangoelen    
3 Ype Tol Commissie Dorpsbelangen    
4 Jan Hoenderken Vrijwilliger    
5 Ep de Jonge Vrijwilliger    
6 Willy de Jonge-Braams     
7 Truus Hoenderken Vrijwilliger    
8 Kiki Anninga     
9 Abel de Jonge     

10 Gerrit Bazuin     
11 Hetty Behling Advendo    
12 Hebbo Benthem Advendo    
13 Hendrik Dekker Advendo    
14 Anne Nienhuis Advendo    
15 Ina Kirchhoff Advendo    
16 Lucas Lammers Vrijwilliger    
17 Anjo van Wely     
18 Jaap Menses     
19 Gerard Kooij d' Anner Zangoelen    
20 Fenna Kooij d' Anner Zangoelen    
21 Aly Koops d' Anner Zangoelen    
22 Henk Geerdink Vrijwilliger    
23 Ab Blauw Vrijwilliger    
24 Martin Kamping     
25 Hilde Kol Vriend    
26 Rudy Daniels Vriend    
      
 Jos van der Sijde St. Dorpshuis Bestuur    
 Klaas Behling St. Dorpshuis Bestuur    
 Andre Niewijk St. Dorpshuis Bestuur    
 Anneke Greving St. Dorpshuis Bestuur    
 Gea Aling St. Dorpshuis Bestuur    
 Betsy Wijnholds St. Dorpshuis Bestuur    

 


