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Voorwoord 
 

Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting “Ons Dorpshuis” Annen. 
Dit jaarverslag bestaat uit twee halve seizoenen waarin maar weinig activiteiten 
hebben plaats gevonden vanwege de heersende corona. 
 
Het is een jaarverslag van twee halve seizoenen omdat de jaarcijfers van januari 
tot januari lopen. 
 
Wij presenteren u dit verslag met veel verdriet omdat er in 2020 weinig 
mogelijk was in het dorpshuis, Corona gooide roet in het eten. 
Alle activiteiten die we in begin 2020 hadden geprogrammeerd zijn afgelast en 
in het nieuwe seizoen 2020-2021 konden reeds geplande zaken ook geen 
doorgang vinden. 
 
Ook de Sportsbar kreeg te maken met de Corona regels voor de horeca en was 
hierdoor alleen in september nog beperkt open. 
Jammer voor ons, als bestuur, maar zeker voor u als bezoeker, is dit jaarverslag 
noodgedwongen zeer kort van inhoud. 
 
Het Bestuur. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding           
 

In dit verslag wordt, naast de financiële verslaglegging van het jaar 2020, een 
zeer korte indruk gegeven van een tweetal activiteiten die door de stichting in 
dit jaar zijn georganiseerd. 

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, ten einde hiermee een bijdrage te leveren in de 
maatschappelijke-, sociaal-, culturele- en educatieve ontwikkeling van de 
bevolking in haar werkgebied. 

 

Helaas hebben we onze doelstelling in 2020 bijna niet kunnen uitvoeren door  
Covid-19 

  



 

Stichting “Ons Dorpshuis” Annen                                                                                                                  
6 

HOOFDSTUK 2. Bestuur 

 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen (v.l.n.r.): 

• Gea Aling (PR en Facebook) 

• Henk Mulder (voorzitter) 

• Klaas Behling (penningmeester) 0592-272672    

• André Niewijk (techniek en website) 

• Betsy Wijnholds (secretaris) 0592-271322 

• Anneke Greving (organisatie en creativiteit) 

Gelukkig was er ook goed nieuws in 2020. Tijdens onze jaarvergadering in maart 
hebben we onze nieuwe kandidaat-voorzitter gepresenteerd aan onze aanwezige 
Vrienden. Henk Mulder werd unaniem gekozen in ons bestuur. 

Helaas is hij binnengekomen in een lastig jaar voor stichting “Ons Dorpshuis” 
(dit geldt overigens voor alle verenigingen) en heeft hij zich zodoende weinig 
kunnen laten zien aan onze Vrienden. Zodra de omstandigheden het weer 
toelaten zult u als bezoeker onze nieuwe voorzitter beter leren kennen. 
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HOOFDSTUK 3. Vrijwilligers           
 

Ook de vrijwilligers die veel voor "Ons Dorpshuis" hebben gedaan in 2020 willen 
we graag aan u voorstellen, zonder hen zou “Ons Dorpshuis” er niet zo mooi 
uitzien en zou het complete programma niet zo vlekkeloos verlopen. 

• Henk Geerdink à Cultureel Programma tot eind seizoen 2019-2020. 
Hierna zijn deze taken overgenomen door Truus Hoenderken en Anneke 
Greving 

• Lucas & Coba Lammers (tot maart 2020) 
• Gerrit Bazuin 
• Henk Klinkers 
• Jan & Truus Hoenderken 
• Hans Brandts Buys 
• Ep de Jonge 
• Janneke Schnuck 
• Ab Blaauw 
• Guus Smithuysen 
• Sjaak Mes 

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 Dorpshuis” 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: Gerrit Bazuin, Hans Brandts Buys, Ab 
Blaauw, Ep de Jonge en Lucas Lammers (tot september 2020) 

Ook 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, Janneke Schnuck en 
Sjaak Mes. 
 

 

Afscheid vrijwilligers 
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Dit jaar hebben we afscheid genomen van een aantal van onze vrijwilligers. 

• Henk Geerding heeft besloten te stoppen met zijn programmering voor de 
voorstellingen in het dorpshuis. Hij vond het tijd om het bijltje erbij neer 
te gooien, na vele jaren actief te zijn geweest voor het dorpshuis. Het 
werd tijd voor iets anders. De voorstellingen van maart en april 2020, 
waren met zorg uitgezocht en gecontracteerd door Henk Geerdink. Het 
bestuur is Henk, ondanks de tegenslag van Covid-19 dit seizoen, zeer 
dankbaar voor zijn geweldige inzet als vrijwilliger voor dit alles en niet 
alleen voor dit seizoen natuurlijk maar ook voor alle jaren hiervoor. Zijn 
taak is overgenomen door Truus Hoenderken en Anneke Greving. De 
voorstellingen vanaf september waren gepland door deze dames. Ook de 
meeste van deze voorstellingen konden geen doorgang vinden in verband 
met Covid-19. Dames alvast bedankt hiervoor en we wensen jullie veel 
succes met het organiseren van de voorstellingen in de komende jaren. 

• Ook Lucas en Coba Lammers zijn gestopt met het vrijwilligers werk. 
Ze zijn vertrokken naar Oostenrijk, hun dochter achterna. Ina Koopman 
gaat met 2 kinderen een pension runnen en zij gaan hen daarbij helpen. 
Lucas was actief bij de klusgroep op de dinsdagmiddag en Coba bij de 
kaartavonden. 
Jammer voor ons maar heel fijn voor Lucas en Coba. Veel gelukgewenst. 

• Janneke Schnuck is (ook) gestopt met het organiseren van de 
kaartavonden. Zij was van mening te stoppen, zeker nu Coba er ook niet 
meer is. Janneke ook bedankt voor je inzet. 
Deze taak, het organiseren van de kaartavonden, is overgenomen door 
Sjaak Mes. We zijn nog op zoek naar een tweede persoon om mee te gaan 
helpen tijdens de kaartavonden van “Ons Dorpshuis”. Het bestuur wenst 
Sjaak in ieder geval veel succes met de organisatie. 
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HOOFDSTUK 4. Algemeen Verslag 
 

Bijeenkomsten: 

Het dorpshuisbestuur heeft in 2020 toch nog zes keer vergaderd.  

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: 

o Covid-19 acties en protocollen opstellen 

o Inkomsten en pachters Sportsbar 

o Voorstellingen nu en in toekomst 

o Kaartavonden 

o Huurders zalen begeleiden vanwege Corona regels 

o Financiën 

o Investeringen (geluidsinstallatie, zonnepanelen, ….) 

o Onderhoud binnen en buiten het gebouw als de corona regels het toelieten 

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

In september 2019 is de informatiegids voor het seizoen 2019/2020 
uitgebracht en huis-aan-huis bezorgd in Annen e.o. Voor 2020 stonden diverse 
afwisselende voorstellingen gepland. Zoals bekend, werd Nederland vanaf 
halverwege maart gegrepen door het Covid-19 virus, met alle beperkingen en 
gevolgen van dien. De geplande voorstellingen, vanaf halverwege maart 2020 
(seizoen 2019-2020), werden geannuleerd. 

De avonden die wel doorgingen, werden goed bezocht. De topper was natuurlijk 
weer het Groninger studenten cabaretfestival. Jong en wat ouder, samen in de 
zaal, genoten van het cabaret van de studenten. De grote zaal werd omgetoverd 
tot een waar theater met gezellige attributen, 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 2020. 
De opsomming en informatie van sommige van deze voorstellingen worden hier 
als een direct kopie vanuit onze informatiegids vermeld. 

Datum Voorstelling Bezoekers 

11 jan 2020 33e Groninger Studenten Cabaret Festival 120 

   21 mrt 2020 Waark Afgelast 

4 apr 2020 Harm en Roelof Afgelast 

26 sep 2020 Dancing Voices (schotse avond) 40 

16 okt 2020 Kleintje Annermarkt Afgelast 

 Alle andere ideeën van voorstellingen zijn niet 
uitgevoerd i.v.m. corona 
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Voorstellingen Seizoen 2019-2020 

 



 

Stichting “Ons Dorpshuis” Annen                                                                                                                  
12 

 
 
Voorstellingen seizoen 2020-2021 
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Zaterdag 26 september 2020 
Dancing Voices 

 
Jouke Aukema en Carike Pol harmoniëren magisch met elkaar; hun stemmen 
lijken om elkaar heen te dansen. Maar ook als solo-artiesten zijn ze soulfood 
voor het oor. Dancing Voices 
brengt intieme Schotse en Ierse 
folkmusic, die je beweegt en 
ontroert. 
 
Jouke bespeelt, naast diverse 

snaarinstrumenten, zijn publiek als geen ander met 
zijn repertoire en Carike ontroert met haar heldere 
stem en interpretatie van de verhalen achter de 
liedjes. Kortom; een optreden zoals folk in de ‘oral 
tradition’ van het folk is bedoeld.  
 
Helaas was er maar een beperkt 
aantal zitplaatsen beschikbaar 

vanwege Corona. 
Wel waren gelukkig alle aanwezige stoelen, die er mochten 
staan, die avond bezet. 
 
Ook onze kersverse voorzitter kreeg nog een klein rolletje 
aan het einde van de voorstelling 

Mooie start Henk !!!! 
 
Dit was tevens de laatste voorstelling van 2020, omdat er 
weer strengere Corona maatregels werden opgelegd na eind 
september 

HOOFDSTUK 6. Wat gebeurt er nog meer 
 

• Klaverjassen 
Ook de kaartavonden kregen te maken met corona 
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Er werden maar enkele kaartavonden georganiseerd, in begin 2020 op 
vrijdag 3 januari, 7 februari en 4 september. De kaartavonden van maart 
en april werden afgelast. Gelukkig waren de besmettingen in de 
zomervakantie en net daarna iets minder hoog en mochten we in de 
startmaand van het nieuwe seizoen, op vrijdag 4 september, weer 
beginnen met kaarten. 
 

• Vervanging geluidsinstallatie 
Omdat de oude geluidsinstallatie echt toe was aan vervanging, heeft het 
bestuur gemeend een nieuw exemplaar aan te schaffen. Er is een 
installatie uitgezocht die heel gebruikersvriendelijk is. 
Ook niet technische mensen kunnen het paneel nu bedienen. 
Andre en Henk hebben dit met zorg uitgezocht en iedereen die in de 
toekomst gebruik gaat maken van het dorpshuis kan gebruik maken van de 
nieuwe geluidsinstallatie. Henk en Andre hebben vele zaterdagen in het 
dorpshuis door gebracht om alle kabels te vervangen of te plaatsen. Het 
geluid klinkt echt super goed. Dit was al te horen tijdens de eerste 
voorstelling in september. Het bestuur hoopt dat we spoedig volop 
gebruik kunnen maken van de nieuwe installatie. 
 

• Zonnepanelen. 
In 2020 hebben we zonnepanelen gekregen op het dak van het dorpshuis, 
mede door de subsidie van de gemeente. Dit gaat ons veel energiekosten 
besparen. Een duurzame investering. 
 

• Rabo Clubsupport. 
Ook in 2020 hebben we weer meegedaan met de Rabo Clubsupport actie. 
We hebben ons ingeschreven door onze doelstelling nog eens te 
benadrukken. “Ons Dorpshuis” is een belangrijke ontmoetingsplaats voor 
alle mensen uit Annen en omgeving van jong tot niet meer zo jong! 
Het bruist van de activiteiten, zoals muziek, dans, zang, toneel en diverse 
voorstellingen. “Ons Dorpshuis” Annen draagt eraan bij dat niemand 
eenzaam hoeft te zijn. 
Dit leverde ons vele stemmen op en resulteerde in een sponsorbedrag van 
677,46 euro. Een prachtig bedrag waar we weer veel dingen van kunnen 
organiseren. Het bestuur bedankt alle mensen die een stem op ons hebben 
uitgebracht. Ook danken we de Rabobank voor het organiseren van deze 
actie en het beschikbaar stellen van dit mooie bedrag. 
   

    Gebruikers van de diverse zalen zijn o.a.: 
• Volksdansclub 
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• Koersbalclub 
• D’ Annerzangoelen 
• Yoga (twee verschillende groepen) 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Bloedprikken 
• Dansgroep ‘The Bucket’ 
• Vrouwen van Nu 
• Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 
• Drenthina 
• EHBO-vereniging 
• 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 

 
Veel van deze gebruikers zijn zelden geweest in 2020, omdat ‘Ons 
Dorpshuis’ vaak langere periodes was gesloten en we geen gasten mochten 
ontvangen.  
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HOOFDSTUK 7. Financieel verslag 2020 
 
Bij jaarvergadering besproken en ter inzage gelegen. Eventueel op te vragen bij het bestuur. 
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HOOFDSTUK 8. Vriend worden 
 
Ook u kunt vriend worden van “Ons Dorpshuis”! Waarom?  

• U krijgt fikse korting voor diverse voorstellingen, cursussen en workshops 
die in “Ons Dorpshuis” worden georganiseerd 

• U steunt de activiteiten van “Ons Dorpshuis” om op deze wijze de 
leefbaarheid in ons dorp te bevorderen 
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HOOFDSTUK 9. Verslag Jaarvergadering over 2019 
 
Jaarvergadering Stichting “Ons Dorpshuis” op woensdag 4 maart 2020. 
 
Opening 
Omdat we nog steeds geen nieuwe voorzitter hebben opent André de 
jaarvergadering. André heet iedereen van harte welkom op deze 
jaarvergadering over 2019. 
 
Notulen vorige jaarvergadering (23 september 2019) 
Duidelijk verhaal en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd 
 
Jaarverslag 2019 (toelichting door Betsy) 
Alle voorstellingen zijn druk bezocht en ook bij de koffie- en kaartavonden was 
het druk. 
 
Financieel verslag. 
We hadden dit jaar wat bijzondere uitgaven. We hebben lampjes in de boom 
voor het dorpshuis aangeschaft. Dit ziet er nu fantastisch uit en geeft zeker 
met de kerst een extra sfeer op het voorplein bij het Dorpshuis. 
We hebben extra dingen aangeschaft voor het terras achter bij de Sportsbar 
en de verwarming in het Dorpshuis kan nu op afstand worden bediend. Tevens 
zijn er Ledlampen aangeschaft. 
 
Verder hebben we nog een wensenlijst voor de toekomst om dingen aan te 
schaffen of te vervangen. De vloeren in zaal 1 en 2 moeten binnen afzienbare 
tijd worden vervangen. De vloer ligt er al langer dan 25 jaar en is binnenkort aan 
vervanging toe. De kosten zijn op ongeveer 20.000 euro geschat. 
Ook moeten er in de keuken een aantal apparaten op termijn worden vervangen.  
In totaal hebben we 70.000 euro gereserveerd voor diverse vervangingen in Ons 
Dorpshuis. 
 
De werkelijke opbrengsten zijn allemaal ietsjes hoger dan was begroot dus dat 
is een meevaller.  
 
Verder hadden we nog bijzondere baten. Alle oude stoelen en tafels van het 
Dorpshuis zijn verkocht aan de ijsvereniging en aan het zwembad. Dat was ook 
mooi meegenomen want dit meubilair was bij ons allemaal al afgeschreven. 
 
Het groot onderhoud wordt 70% betaald door de gemeente, de resterende 30% 
zal onze stichting zelf moeten betalen. 
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De totale kosten van dit jaar zijn laag en er is geen spectaculaire balans. Op de 
inventaris wordt ieder jaar op afgeschreven. 
 
Commissies en verkiezing 
 
Kascommissie: 
Ype Tol en Jan Hoenderken zaten dit jaar opnieuw samen in de kascommissie.  
Door een misverstand heeft er dit jaar geen roulatie plaatsgevonden binnen de 
kascommissie. Na controle heeft Jan Hoenderken op de algemene 
ledenvergadering gevraagd decharge te verlenen aan de penningmeester. Dit 
werd akkoord bevonden door alle aanwezigen. 
Ep de Jonge wordt gevraagd om zitting te nemen in de kascommissie en hij wil 
dit de volgende keer graag doen. Hierdoor blijft Yvonne Kremer nog een jaartje 
op de reservelijst staan. 
De nieuwe kascommissie bestaat volgend jaar dus uit Jan Hoenderken en Ep de 
Jonge. 
 
Verkiezing: 
Betsy en Anneke zijn herkiesbaar dit jaar. Ze zijn bereid om nog een periode 
plaats te nemen in het bestuur.  
Beiden worden met groot applaus herkozen in het bestuur. 
 
Sinds december 2018 hebben we geen voorzitter gehad. Gelukkig hebben we nu 
Henk Mulder gevonden. Hij is zeer enthousiast om deel te nemen in dit bestuur. 
Hij is al bij een paar bestuursvergaderingen aanwezig geweest en heeft de 
techniek gedaan tijdens het Groninger Studenten Cabaret.  
Henk Mulder is in 2001 vertrokken uit Annen naar het buitenland en is in 2017 
weer teruggekeerd naar ons mooie dorp Annen. Hij woont samen met zijn vrouw 
Rita en twee kinderen (11 en 14 jaar). Hij heeft het steeds heel druk met zijn 
werk gehad en is daarom nog niet toegekomen aan vrijwilligerswerk maar toen 
kwam Betsy langs om hem te vragen voor het bestuur van “Ons Dorphuis” was hij 
na enig beraad enthousiast. 
Henk vindt het heel belangrijk dat het dorpshuis in stand wordt gehouden en 
ook dat er dingen worden verbeterd. 
Alle aanwezigen zijn dolblij dat hij zich in wil zetten voor onze Stichting en hij 
wordt dan ook unaniem in het bestuur gekozen onder een luid applaus. 
Welkom Henk. 
 
Subcommissies: 
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Henk Geerding geeft aan dat hij na dit seizoen stopt met de culturele 
programmering van Ons Dorpshuis. Hij wordt enorm bedankt voor het 
samenstellen van dit programma in de vele afgelopen jaren.  
Anneke Greving en Truus Hoenderken nemen deze taak van Henk over. Heel veel 
succes dames. 
 
Programma Seizoen 2019-2020  
Omdat Anneke afwezig is, geeft Truus in haar “uppie” een toelichting op het 
cultureel programma in 2020-2021. 

• September : een Schotse avond 
• Oktober : Kleintje Annermarkt en Ladies Night of een fair 
• November : toneel van Advendo 
• December : een kerstavond 
• Januari : het 34ste Groninger Studenten Cabaret 
• Februari : een pubquiz 
• Maart  : een voorstelling van de D’ Annerzangoelen en eind maart een    

spelavond, bijvoorbeeld een bingo 
• April  : een voorstelling van de Pauwer Girls. 

 
Rondvraag 

• Aly Koops vraagt of ze na de vergadering even een kort overleg kan 
hebben over de kerst activiteiten.  Dit kan natuurlijk. 

• Rabbe Vedder geeft toelichting over de stand van zaken met de 
Gemeente 

• Lucas en Coba Lammers stoppen met het vrijwilligerswerk voor het 
Dorpshuis. Ze vertrekken naar Oostenrijk, samen met hun dochter en 
twee kleinkinderen. Heel veel geluk en plezier gewenst in Oostenrijk en 
bedankt voor alles wat jullie voor het Dorpshuis hebben gedaan. 

 
Sluiting vergadering  
Klaas Behling geeft aan dat iedereen dit weekend natuurlijk welkom is bij de 
voorstelling van de D’ Annerzangoelen. 
Verder wordt eenieder bedankt voor zijn of haar komst en is iedereen ook 
uitgenodigd voor een hapje en drankje na het officiële gedeelte van deze avond. 
Daarna sluit Klaas de vergadering. 
 


