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Voorwoord 
 

Beste lezer,  

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Stichting “Ons Dorpshuis” Annen. 
 
Helaas ook in dit verslag van 2021 was het nagenoeg onmogelijk om ook maar iets in 
het dorpshuis te organiseren vanwege Corona. 

Alleen in september is er een voorstelling in het dorpshuis gehouden, met 
handhaving van de toen geldende corona regels. 
De rest is allemaal geannuleerd. 

 
Het is een jaarverslag van twee halve seizoenen omdat de jaarcijfers van januari 
tot januari lopen. 

 
Het Bestuur. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding           
 

In dit verslag wordt, naast de financiële verslaglegging van het jaar 2021, een zeer 
korte indruk gegeven van één activiteit die door de stichting in dit jaar is 
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, teneinde hiermee een bijdrage te leveren in de 
maatschappelijke-, sociaal-, culturele- en educatieve ontwikkeling van de bevolking 
in haar werkgebied. 

 

Helaas hebben we onze doelstelling ook in 2021 bijna niet kunnen uitvoeren door  
Covid-19 
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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 en facilitaire zaken) 0592-272672    

• André Niewijk (techniek en website) 

• Betsy Wijnholds (secretaris) 0592-271322 

• Anneke Greving (organisatie en creativiteit) 

Het bestuur is ongewijzigd t.o.v. het jaar hiervoor. 
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HOOFDSTUK 3. Vrijwilligers           
 

Ook de vrijwilligers die weer veel voor "Ons Dorpshuis" hebben gedaan in 2021 
willen we graag aan u voorstellen en bedanken, zonder hen zou “Ons Dorpshuis” er 
niet zo mooi uitzien en zou het complete programma niet zo vlekkeloos verlopen. 

• Truus Hoenderken  
• Tineke Zwiers   
• Gerrit Bazuin 
• Henk Klinkers 
• Jan Hoenderken 
• Hans Brandts Buys 
• Ep de Jonge 
• Jan Greving 
• Ab Blaauw 
• Sjaak Mes 
• Jan Hoving 

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!  Dit jaar hebben ze veel kluswerk 
gedaan in zaal 6. Hier komt een nieuwe vloer en keuken in. De mannen (vooral Ab 
Blaauw) hebben alles geschuurd, gerepareerd, gekit en geschilderd zowel in de zaal 
zelf, het halletje en de voorportiek bij deze zaal. De planning is dat in februari 
2022, de vloer gelegd is en de keuken geïnstalleerd. Het schilderwerk is hopelijk 
eind maart 2022 klaar. 

 

De dinsdagmiddag klusgroep bestaat uit: Gerrit Bazuin, Hans Brandts Buys, Ab 
Blaauw, Ep de Jonge, Jan Greving en Klaas Behlingh. 

Ook krijgt het bestuur, in dit geval vooral Anneke Greving, assistentie bij het 
samenstellen van het culturele programma van Truus Hoenderken en Tineke Zwiers.  
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Jan Hoenderken ondersteunt de dames met de logistiek, planning en administratie. 

Bij het organiseren van klaverjassen krijgen we medewerking van Sjaak Mes en 
later in het jaar ook nog van Jan Hoving omdat Sjaak gezondheidsproblemen kreeg. 

Vrijwilligers 

• Dit jaar hebben er geen vrijwilligers afscheid genomen. Wel is de groep 
uitgebreid met een aantal personen. 

• Jan Greving is bij de dinsdagmiddaggroep gekomen. Hij vervangt Lucas 
Lammers. Wij wensen Jan veel succes en plezier 

• De commissie van de culturele programmering is versterkt door Tineke 
Zwiers.  
Jan Hoenderken, die al vrijwilliger is, biedt zijn diensten nu ook aan in deze 
commissie. Beiden wensen we ook veel succes en plezier. 
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HOOFDSTUK 4. Algemeen Verslag 
 

Bijeenkomsten: 

Het dorpshuisbestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd.  

Belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: 

o Covid-19 acties en protocollen opstellen 

o Nieuwe pachters zoeken voor de Sportsbar 

o Voorstellingen nu en in toekomst 

o Kaartavonden 

o Huurders zalen begeleiden vanwege Corona regels 

o Financiën 

o Overleg Gemeente over het contract wat ze met ons willen afsluiten 

o Investeringen (o.a. opknappen zaal 6) 

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 2021 is er geen informatiegids voor het seizoen 2021/2022 
uitgebracht en huis-aan-huis bezorgd in Annen e.o.  
Omdat alle geplande activiteiten in “Ons Dorpshuis” heel onzeker waren voor 
komend seizoen vanwege de wel bekende reden Corona hebben we geen gids 
uitgebracht. We hebben onze vrienden met onze wel bekende Nieuwsbrieven, 
Website en FB op de hoogte gehouden van activiteiten die wel door konden gaan. 

Voor 2021 stonden er weer diverse afwisselende voorstellingen gepland.  
Dit jaar had Corona ons nog meer in zijn ban dan het jaar ervoor. 
Eigenlijk kon alleen in het begin van het seizoen, onze voorstelling doorgaan. 
 

 

Datum Voorstelling Bezoekers 

9 jan 2021 34e Groninger Studenten Cabaret Festival Afgelast 

   13 feb 2021 Pubquiz Afgelast 

27 mrt 2021 Bingo Afgelast 

23 apr 2021 Pauwer Girls Afgelast 

25 sep 2020 Film: HABITAT (middag- en avondvoorstelling 95 

   18 dec 2021 Kerstconcert Drenthina en Josien Bakker Afgelast 
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Kort verslagje van de filmvoorstelling HABITAT 
 

Zaterdag 25 september 2021 
Natuurfilm HABITAT           

 
Na het overweldigende succes van hun vorige 
film “Wildernis in Drenthe” in 2016/17 komen 
de gepassioneerde Drentse natuurfilmers 
Henk en Janetta Bos met hun nieuwe 
natuurfilm: HABITAT 
HABITAT werd geheel opgenomen in één van 
de mooiste Nederlandse natuurparken en één 
van de best bewaarde beekdallandschappen 
van West-Europa: het Nationaal Park 
Drentsche Aa. 
Drie jaar lang filmden de makers in dit unieke en wonderschone natuurgebied en 
wisten dat wat zich daarbinnen beweegt op een avontuurlijke en werkelijk 
schitterende wijze vast te leggen. Voor =HABITAT= werd vooral gefilmd op 
plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor mensen.  

 
Deze prachtige natuurfilm werd dus 
gepresenteerd in het Dorpshuis in een middag-
en avondvoorstelling omdat door de corona 
regels er niet meer dan 50 mensen per keer in 
de zaal mochten zitten, de 1,5 meter 
afstandsregel moest nog steeds gehandhaafd 
worden. 
 
De 2 voorstellingen was een prima oplossing 
zodat iedereen die belangstelling had voor de 
film en deze graag wilde zien de kans kreeg dit 
ook te kunnen doen. 
Onze dank aan Henk en Janet, die dit door hun 
extra inzet, ook mogelijk hebben gemaakt. Het 
was onze eerste, onze laatste en onze enige 

voorstelling in 2021. 
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HOOFDSTUK 6. Nieuwe Pachters. 
 
Een aantal jaren vormden Henk Pater, Gerard Kuitse en Erik Brakke het vaste, 
vertrouwde gezicht in het dorpshuis en in de Sportsbar. Het drietal gaf in het 
begin van het jaar te kennen om met ingang van het komende seizoen deze taak 
naast zich neer te willen leggen. Hoewel het bestuur dit betreurde, respecteerden 
we dit besluit. Bij deze bedanken de bestuursleden nogmaals, genoemde mannen en 
hun partners voor het vele werk dat ze door de tijd heen hebben verricht en er 
immer voor hebben gezorgd dat eenieder zich welkom voelde in “Ons Dorpshuis’. 
 
Er ontstond een leegte, die opgevuld moest worden, want wat is een dorpshuis, wat 
is een Sportsbar zonder beheerder en ook uitbater? 
Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar geschikte kandidaat. 
Op 17 juni 2021, tekenden Harry en Yvonne Klinkhamer van ‘Klinkhamer Catering’ 
het contract en verplichtten ze zich daarmee om met ingang van het nieuwe 
seizoen, vanaf 12 augustus, het beheer op zich te nemen. Hierbij krijgen ze hulp 
van hun vaste medewerker, Robert Visker. Voor Annen en omstreken zeker geen 
onbekenden. Uiteraard is het bestuur zeer verheugd om deze samenwerking te 
kunnen verslaan in het jaarverslag en zien wij de toekomst met Harry, Yvonne en 
Robert met vertrouwen tegemoet. In het bezit van vele jaren horecaervaring zien 
Harry en Yvonne deze uitdaging als een uitbreiding en aanvulling op hun huidige 
bedrijf, waar gastvrijheid en lekker eten hoog in het vaandel staan. Ze zijn dan ook 
met veel plezier, blijdschap en inzet begonnen om hun gasten te verwelkomen. 
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HOOFDSTUK 7. Wat gebeurt er nog meer 
 

• Klaverjassen 
Ook de kaartavonden kregen opnieuw te maken met corona. 
De kaartavonden zijn in de begin maanden van 2021 allemaal geannuleerd 
vanwege Covid-19. Dit houdt in dat het klaverjas seizoen van 2020-2021 
bijna geheel in “het water is gevallen” en er ook geen einduitslag bekend kon 
worden gemaakt. 
Het plannen van de klaverjas avonden voor het nieuwe seizoen waren we 
optimistisch aan begonnen, helaas de eerste avond werd weer afgelast door 
Corona. Haverwege september werden de corona regels versoepeld en kon er 
gelukkig in oktober en in november worden gekaart. Helaas lag Sjaak Mes in 
de lappenmand en kon hij het kaarten niet organiseren, Jan Hoving is bereid 
gevonden om hem te vervangen, waarvoor onze dank. 
In december kwamen we opnieuw in een Lockdown en lag alles weer stil 
 

• Starten opknappen zaal 6. 
Er wordt eind 2021 een start gemaakt met het opknappen van zaal 6.  
Een nieuwe keuken en een nieuwe vloer worden besteld. Ook wordt er een 
begin gemaakt met het opnieuw schilderen van zaal 6, het halletje ervoor en 
de voorportiek bij de buitendeur van deze zaal. Wordt vervolgd in verslag 
2022  
 

• Rabo Clubsupport. 
Ook in 2021 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 
717,92 euro. Een prachtig bedrag waar we weer veel dingen van kunnen 
organiseren. Bedankt lieve mensen die op ons hebben gestemd. Tevens 
danken we de Rabobank voor het organiseren van deze actie en het 
beschikbaar stellen van dit mooie bedrag. 
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    Gebruikers van de diverse zalen zijn o.a.: 
• Volksdansclub 
• Koersbalclub 
• Advendo 
• D’ Annerzangoelen 
• Yoga 
• JeugdGezondheidsZorg 
• Vrouwen van Nu 
• Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen 
• Drenthina 
• EHBO-vereniging 
• Ondernemersvereniging Annen 
• Stichting Impuls 
• OBS de Eshoek 
• SV Annen 
• Hunzerunners 
• Woonborg 
• Handbalvereniging 
• Zonnebloem 
• Vocaal Festival 
• Historische vereniging Annen 
• Gemeente Aa & Hunze, div. afdelingen 
• Huisartsen Annen 
• Huis van de Taal 

 
Veel van deze gebruikers zijn zelden of helemaal niet geweest in 2021, 
omdat ‘Ons Dorpshuis’ vaak langere periodes was gesloten en we geen gasten 
mochten ontvangen.  



 

Stichting “Ons Dorpshuis” Annen                                                                                                                  15 

Hoofdstuk 8. Financieel verslag 2021 
Deze is op de jaarvergadering getoond, besproken en goedgekeurd. 
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HOOFDSTUK 9. 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 10. Verslag Jaarvergadering over 2020 
 
Jaarvergadering Stichting “Ons Dorpshuis” op maandag 6 september 2021 
Opening 
Door Corona hebben we onze jaarvergadering niet in maart kunnen houden zoals 
gebruikelijk is maar verschoven naar september omdat nu de regels weer wat 
versoepeld zijn. 
Onze nieuwe voorzitter was helaas niet in staat om dit jaar voor de eerste keer de 
vergadering te openen. Hij zat voor zijn werk in het buitenland. 
De honneurs werden daarom dit jaar wederom waargenomen door André.  
André heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering over 2020. 
Na de opening kregen we een voorstelrondje van onze nieuwe pachters Harry en 
Yvonne en hun medewerkers Robert en Jolanda. 
 
Notulen vorige jaarvergadering (4 maart 2020) 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd 
 
Jaarverslag 2020 (toelichting door Betsy) 
Helaas is er niet zo veel gebeurd in Ons Dorpshuis dit jaar.  

• Mensen die de vrijwilligersgroep hebben verlaten worden nogmaals genoemd 
en bedankt. De nieuwe mensen, Tineke Zwiers, Sjaak Mes en Jan Greving 
worden voorgesteld. 

• Extra zonnepanelen geïnstalleerd door Wim Boelens, betaald door de 
gemeente Aa en Hunze 

• Nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft 
• Nieuwe monitor boxen aangeschaft. 
• Geluidsinstallatie opnieuw ingericht, zodat het een professionele, 

gebruiksvriendelijke en flexibele installatie is geworden. 
• Raboclubsupport. We zijn heel blij met het sponsorbedrag van de Rabobank 

en danken daarvoor de stemmers. 
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Financieel verslag. 
• Opbrengsten  * Veel minder opbrengsten dan jaar hiervoor door Corona. 

 
• Kosten            * Afschrijvingen hebben wij geen invloed op. 

                       * Huisvestingskosten minder gas verbruikt door Corona 
                       * In juli nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd. 
                       * Er zijn nieuwe meters geplaatst waardoor we 2 keer een   
                          eindafrekening hebben ontvangen. 
                       * Onroerend goed verzekering via de gemeente. Dit jaar zijn                          
                          ze ons vergeten dus volgend jaar dubbel premie betalen. 
  

• Vrienden hebben hun lidmaatschap gelukkig niet opgezegd in 2020. We 
hebben bijna geen kosten gemaakt op voorstellingen ondanks dat er vele zijn 
geannuleerd. Dus meer opbrengsten dan kosten dit jaar wat betreft de 
voorstellingen. 

 
• Bedrag liquide middelen wordt steeds hoger maar het is niet de bedoeling om 

steeds maar meer te sparen. Dit bedrag wordt straks gebruikt voor onze 
vervangingsdoelen.  Meeste geld zit in de liquide middelen en in inventaris. 
 

• Klaas maakt de aanwezigen erop attent om goed rond te kijken. De oude 
vitrage is weg en nieuw is het plakplastic onder op de ramen tegen inkijk van 
buitenaf. Voor de ramen staan nieuwe bloempotten met droogbloemen en in 
de gang staat nieuwe grote pot met een echte plant. Er komt applaus van het 
publiek voor het resultaat. 
 

• Zaal 6 krijgt, zoals het nu lijkt, een nieuwe vloer en keuken.  
 

• Begroting voor 2021 staat resultaat op nul (corona). Hopelijk zien we in 2022 
weer een stijging. 
 

• €1000,- Corona steun van de gemeente ontvangen. 
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Commissies en verkiezing 
 
Kascommissie: 
Jan Hoenderken en Ep de Jonge zitten dit jaar in de kascommissie.  
Jan Hoenderken zegt namens beide mannen dat alles er goed uitziet en het 
financieel prima voor elkaar is en vraagt daarom ook aan de leden om decharge te 
verlenen aan de penningmeester. Dit werd akkoord bevonden door alle aanwezigen. 
Ep de Jonge wordt gevraagd om nog een jaar in de commissie te blijven zitten. 
Geert Anninga stelt zich beschikbaar om de taak van Jan Hoenderken over te 
nemen. 
Hans Brandts Buys wordt bereid gevonden om reserve lid te worden. 

 
Verkiezing: 
Van het bestuur zijn Klaas Behling en Andre Niewijk aftredend maar ook 
herkiesbaar. 
Beide heren worden unaniem herkozen. 
 
Programma Seizoen 2021-2022  
Anneke Greving,Truus Hoenderken en ondertussen ook Tineke Zwiers hebben weer 
een mooi programma (onder voorbehoud) bedacht voor seizoen 2021-2022 
Anneke  geeft een toelichting op het voorlopig programma 

• September : Natuurfilm: HABITIAT. Matinee voorstelling (mi en av) 
• Oktober : Kleintje Annermarkt  
• November : toneel van Advendo 
• December : een kerstconcert Drenthina, incl Jeugd en Josien Bakker 
• Januari : het 35ste Groninger Studenten Cabaret 
• Februari : een pub quiz voor alle leeftijden  
• Maart  : een voorstelling van de D’ Annerzangoelen  
• April  : een voorstelling van de Pauwer Girls. 
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Rondvraag 
• Tineke Zwiers vraagt of €2,50 entreegeld niet te weinig is, zij vindt van wel. 

Klaas legt uit dat we op dit moment genoeg geld in kas hebben en de prijs is 
natuurlijk een vriendenprijs, zij betalen ook donateurs geld.  
We willen graag laagdrempelig zijn en zolang we genoeg geld in kas hebben 
blijft het zo. 

• Gea Aling vraagt of ze een foto van de mensen (achterkant) in de zaal mag 
maken. 
Deze foto wordt dan op FB geplaatst. De zaal gaat hier mee akkoord. 

 
Sluiting vergadering  
Klaas bedankt iedereen voor zijn of haar komst en nodigt de mensen uit om samen 
met bestuur een borreltje te drinken op de goede “afloop”. 
Ook nodigt Klaas allen uit om naar te film te komen op 25 september aanstaande. 
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Aanwezigen op jaarvergadering 2019 Stichting "Ons Dorpshuis" op maandag 6 
september 2021 
 
 Naam Vereniging/vriend 

1 Aly Koops d' Annerzangoelen 
2 Gerard Kooij d' Annerzangoelen 
3 Jan Hoenderken Vrijwilliger 
4 Truus Hoenderken Vrijwilliger 

  5 Ep de Jonge Vrijwilliger  
  6 Tineke Zwiers Vrijwilliger  
  7 Kiki Anninga Historische vereniging  
  8 Geert Anninga Historische vereniging  
  9 Henk Klinkers  IJsvereniging  
10 Francien Bleeker  Koersbal 
11 Dinie Hilbolling  Volksdansen  
12 Dina Hadderingh  Volksdansen  
13 Alie Oosterman  ADVENDO  
14 Hetty Behling  ADVENDO 
15 Jan Greving  Vrijwilliger 
16 Hans Brandts Buys Vrijwilliger 
17 Klaas Behling Stichting “Ons Dorpshuis” (Bestuur) 
18 André Niewijk Stichting “Ons Dorpshuis” (Bestuur) 
19 Betsy Wijnholds Stichting “Ons Dorpshuis” (Bestuur) 
20 Anneke Greving Stichting “Ons Dorpshuis” (Bestuur) 
21 Gea Aling Stichting “Ons Dorpshuis” (PR) 
   
   
Afwezig met kennisgeving: 
   
 Naam Vereniging 
 Henk Mulder Stichting “Ons Dorpshuis” (Bestuur) 
   

 

 


