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Voorwoord 
 

Beste Dorpsgenoten,  

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van Stichting “Ons Dorpshuis” Annen. 

Dit jaarverslag bestaat uit twee halve seizoenen. 
Voor de verslaglegging leek het ons beter om onze jaarvergadering in maart te 
organiseren i.p.v. september. 
Dit geeft een snellere herkenning van wat er allemaal in het afgelopen jaar is 
gebeurd. Het staat allemaal nog fris in ons geheugen. 
Het verslag blikt terug op het laatste deel van seizoen 2018-2019 en op het eerste 
deel van seizoen 2019-2020 omdat ons programma loopt van september tot 
september. 
Wij presenteren u dit derde 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 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. 
Ook het nieuwe plein geeft een volwaardig en gezellige entree, voordat u ons 
dorpshuis instapt. 
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 nog steeds genieten na een 
bijeenkomst, sociale en culturele activiteiten of sport, van een welverdiende 
consumptie in een zeer gezellige ambiance. 
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Het seizoen 2018-2019 hebben wij af kunnen ronden met een zeer 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 de rest van 
dit seizoen nog vaak welkom te mogen heten en natuurlijk ook in het begin van het 
volgend seizoen. 
 
Het Bestuur. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding           
 

In dit verslag wordt, naast de financiële verslaglegging van het jaar 2019, een 
indruk gegeven van de activiteiten die door de stichting in dit jaar zijn 
georganiseerd. 

Hieronder wordt nogmaals de doelstelling van “Ons Dorpshuis” genoemd. 

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 personen (v.l.n.r.): 

• Anneke Greving (organisatie en creativiteit) 

• Klaas Behling (penningmeester) 0592-272672    

• Betsy Wijnholds (secretaris) 0592-271322 

• André Niewijk (techniek en website) 

• Gea Aling (PR en Facebook) 

Helaas hebben we tot eind 2019 nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Gelukkig 
hebben we eind 2019 iemand bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Hij 
zal zich tijdens onze jaarvergadering aan u presenteren. 
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HOOFDSTUK 3. Vrijwilligers           
 

De vrijwilligers die veel voor "Ons Dorpshuis" doen:  

• Henk Geerdink à Cultureel Programma 

• Lucas & Coba Lammerts 

• Gerrit Bazuin 

• Henk Klinkers 

• Jan & Truus Hoenderken 

• Hans Brandts Buys 

• Ep de Jonge 

• Janneke Schnuck 

• Ab Blaauw 

• Guus Smithuysen 

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 klusgroep 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 en het organiseren van klaverjassen. 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 & Truus 
Hoenderken, Guus Smitshuysen, Henk Klinkers, Coba Lammers en Janneke Schnuck.  
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HOOFDSTUK 4. Algemeen Verslag 
 

Bijeenkomsten: 

Het dorpshuisbestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd.  

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: 

o Voorstellingen met o.a. draaiboeken en reserveringen 

o Kaartavonden 

o Koffieochtenden (eerste half jaar van 2019) 

o Huurders zalen begeleiden 

o Financiën 

o Kaarten bestellen 

o Onderhoud binnen en buiten het gebouw 

o Promotie met o.a. website, informatiegids en nieuwsbrieven 

 
Verder hebben we ons bezig gehouden met het beleid en onze doelstelling. 
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HOOFDSTUK 5. De Voorstellingen 
 

De voorstellingen, waarvan u hebt kunnen genieten, zijn met zorg uitgezocht en 
gecontracteerd door Henk Geerdink. Het bestuur is hem weer zeer dankbaar voor 
zijn geweldige inzet als vrijwilliger voor dit alles. Dankzij hem hebben we diverse 
geweldige optredens mogen bewonderen in 2019. 

De meeste avonden werden zeer goed bezocht. De topper was natuurlijk weer het 
Groninger studenten cabaretfestival. Jong en wat ouder samen in de zaal, genieten 
van het cabaret van de studenten. 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. Ook werd er een traktatie aangeboden in de vorm 
van een snoepje of een koekje bij binnenkomst of voor bij de koffie. Met zorg 
uitgezocht en gekocht door Anneke. 

 

Hierna vindt u een overzicht van alle voorstellingen in 2019. 
De opsomming en informatie van deze voorstellingen worden hier als een direct 
kopie vanuit onze informatiegids vermeld. 

 
 

Datum Voorstelling Bezoekers 

12 jan 2019 32e Groninger Studenten Cabaret Festival 120 

 9 feb 2019 Film: WILDERNIS in Drenthe 111 

23 mrt 2019 Martije met Band 40 

20 apr 2019 Gert Sennema met Westkantstad 45 

 5 okt 2019 De Beatbrokers 67 

25 okt 2019 Kleintje Annermarkt 70 

 8 nov 2019 Gewoon Aans: Mooi da-j der bint 70 

  21 dec 2019 Kerstconcert Drenthina en D’Anner zangoelen 100 
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Voorstellingen Seizoen 2018-2019  
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Voorstellingen Seizoen 2019-2020 
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Stichting “Ons Dorpshuis” Annen                                                                                                                  18 

 



 

Stichting “Ons Dorpshuis” Annen                                                                                                                  19 
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HOOFDSTUK 6. Wat gebeurt er nog meer 
 

• Klaverjassen. 
o De kaartavonden van 2019 werden gehouden op: 26 januari, 23 

februari en 30 maart. Op de laatste kaartavond van seizoen 2018-
2019 werd aan alle deelnemers (totaal 25 kaarters) een droge worst 
uitgedeeld. 

o Het volgend seizoen (2019-2020) begon weer in september 2019. Dit 
seizoen wordt het kaarten georganiseerd op de vrijdagavonden. Dit is 
besloten, omdat het kaarten bij de voetbalvereniging is komen te 
vervallen. De eerste kaartavond werd op vrijdag 6 september 
gehouden. De volgende kaartavonden waren op 4 oktober, 1 november 
en 6 december 

 
• Koffie ochtenden en inloopspreekuur van Impuls  

In goed overleg is besloten om de Koffieochtenden van “Ons Dorpshuis” te 
laten vervallen in het seizoen 2019-2020. De reden is dat Impuls al 
regelmatig een koffieochtend organiseert en dat het in de lijn valt dat zij 
ook de tweede koffieochtenden gaan organiseren.  Tijdens één van de 
ochtenden organiseert Impuls ook het repair-cafe. 
 

• Jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging ADVENDO 
 
                    150 jaar ADVENDO  
  

Dit jaar was een bijzonder jaar voor ADVENDO. 
Als oudste vereniging van het dorp vierden ze hun 
150jarig bestaan. Er werden door Advendo vier 
uitvoeringsavonden georganiseerd voor alle donateurs, 
fans, andere toneelverenigingen en overige 
belangstellenden.  
Het programma zag er dit jaar anders uit. Er was een 
tentoonstelling georganiseerd met allerlei foto’s en krantenknipsels, welke 
door de jaren heen zijn verzameld (m.m.v. Historische Vereniging Annen). Er 
werden een viertal éénakters opgevoerd, als een soort reis door de tijd. 
Deze werden door leden en oud-leden van Advendo opgevoerd. De 
voorstellingen werden bijzonder goed bezocht, viermaal een uitverkochte 
zaal. 
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Gebruikers van de zalen zijn o.a.: 

• Volksdansclub 
• Koersbal club 
• d’ Annerzangoelen 
• Yoga (twee verschillende groepen) 
• JeugdGezondheidsZorg 
• Bloedprikken 
• 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 Annen 
• Gemeente Aa & Hunze, div. afdelingen 
• Huisartsen Annen 
• Icare 
• Huis van de Taal 
• Attenta  
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HOOFDSTUK 7. Financieel verslag 2019 (verwijderd voor internetversie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans 31-12-2019 
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HOOFDSTUK 8. Vriend worden 
 
Ook u kunt vriend worden van “Ons Dorpshuis”! Waarom?  

• U krijgt fixe korting voor diverse 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 2018 
 
 
Jaarvergadering Stichting “Ons Dorpshuis” op 23 september 2019. 
 
Opening 
Omdat we nog steeds geen nieuwe voorzitter hebben opent Klaas, onze 
penningmeester, de jaarvergadering. Klaas heet iedereen van harte welkom op deze 
jaarvergadering over 2018. 
 
Klaas vertelt over het mooie, nieuwe voorterrein bij het dorpshuis en de sporthal. 
Ook hebben we aan de achterzijde, samen met de pachters, een mooi terras met 
overkapping gerealiseerd. Alle muren zijn graffiti vrij gemaakt, mede door hulp van 
Martin Kamping. Er zijn 28 extra zonnepanelen geplaatst.  
 
In ons midden hebben we een echte jubilaris, namelijk Anneke Greving. Zij is in 
april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en heeft hiervoor een lintje 
ontvangen. 
 
Volgend jaar wordt onze jaarvergadering in maart georganiseerd. Dit geeft een 
beter beeld van wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd. Zeker wat 
betreft het financiële verslag. 
 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. We doen ons best om 
deze vacature zo snel mogelijk op te vullen.  
 
Notulen vorige jaarvergadering (8 okt 2017) 
Duidelijk verhaal en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd 
 
Jaarverslag 2018 (toelichting door Gea) 
Onze doelstelling wordt nog een keer toegelicht. 

• Het Groninger Studenten Cabaret Festival was weer een groot succes. 
Geweldig dat ze naar Annen komen.  

• Ladies Night was een leuke en gezellige avond en wordt zeker nog wel eens 
herhaald. 

• Bij het prachtige kerstconcert in december hadden we een volle zaal. 
• De organisatie van de koffieochtenden wordt nu volledig overgenomen door 

Impuls in de vorm van Sociale Huiskamer Plus. Dit houdt in dat er koffie kan 
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worden gedronken tijdens een lezing of presentatie (elke 2de 
maandagochtend in de maand). Ook organiseert Impuls het Huiskamer Repair 
Café (iedere 4de maandagochtend van de maand).  

• De verhuur van de zalen in “Ons Dorpshuis” draait super. De zalen zijn 
veelvuldig verhuurd. 

 
Financieel verslag 
Financieel verslag wordt toegelicht door Klaas Behling 
 
Opbrengsten: 

Er is meer geld ontvangen dan begroot. Dit komt omdat er meer zaalhuur is 
ontvangen dan begroot. 
Attenta wilde zaal zes iedere dag van de week huren als kantoorpand, maar 
helaas na een paar maanden is dit weer teruggedraaid. Dit hield wel in dat 
deze zaal weer meer verhuurd kon worden aan verenigingen. 
Ook zijn er meer entreekaarten verkocht voor de diverse voorstellingen. 

 
Kosten: 

Afschrijvingen zijn gelijk aan de begroting.  
Kosten voor gas, water en elektrisch zijn aanzienlijk minder dan op begroting 
aangegeven. Dit komt mede door actieve persoonlijke aanpassingen, 
zonnepanelen en op afstand bedienen en regelen van de verwarming. 
Verder is er een grote besparing geweest op de onderhoudskosten. 
Dit is een verdienste van de werkzaamheden van onze actieve vrijwilligers 
groep op de dinsdagmiddag. Onze dank is zeer groot. 
Dit alles resulteert in hogere opbrengsten dan uitgaven. 
De investeringen in de nabije toekomst bestaan uit:  

• Nieuwe vloer in zaal 1-2, geschatte kosten €20.000,-.  
• Nieuwe vloer in zaal 6, geschatte kosten €2.000,-.  
• Investeringen in keukenapparatuur; diverse bestaande apparaten zijn 

economisch afgeschreven. 
 
Kascommissie en verkiezing 
Ype Tol en Jan Hoenderken zitten in de kascommissie. Na controle heeft de 
kascommissie de algemene ledenvergadering geadviseerd decharge te verlenen aan 
het gehele bestuur. Dit was akkoord. 
Het Dorpshuis draait goed en de penningmeester verzorgt het financiële gedeelte 
super goed. 
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De nieuwe kascommissie bestaat volgend jaar uit Jan Hoenderken en Ep de Jonge 
(stond op reserve lijst). Op de reservelijst wordt nu Yvonne Kremer geplaatst. 
 
Programma Seizoen 2019-2020  
Anneke geeft een korte toelichting op het programma van seizoen 2019-2020. 
 
Rondvraag 
D’ Annerzangoelen willen ook graag dat hun uitvoering op het scherm in de hal 
wordt vermeld. Hier gaat Andre voor zorgen. 
 
Bingo. 
Na de pauze spelen we met ons allen het spelletje Bingo. 
De spelleiding was in handen van ‘Annechie en Geertinao’, beter bekend als Anneke 
en Gea 
Er waren vele rondes met leuke prijzen. Eén van de hoofdprijzen is een vrijkaart 
voor één van onze voorstellingen 
 
Sluiting  
Klaas sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 


