
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   Plaatselijk Belang    – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   6 mei 2010     
Nog maar nauwelijks is de lente begonnen of het is ook al weer zomertijd. 
en we hebben zelfs al een voorproefje van warm zomerweer gehad. Een 
heerlijk weertje om de tuin bij te werken en op te ruimen, maar misschien 
was dat al gebeurd en hoefde je er alleen maar van te genieten. 
Voor vroege vogels is het nog haast donker als ze ’s morgens opstaan, 
maar dat wordt vergoed met avonden waarop het langer licht blijft. 
Intussen is de temperatuur al weer drastisch gezakt en toen het een paar 
dagen geleden ook nog zo hard begon te waaien vreesde ik het ergste 
voor de bak met violen die op de picknickbank stond. 
De bloempjes zwiepten van links naar rechts en van boven naar beneden, 
maar ze hielden stand. Ongelooflijk hoeveel kracht zo’n klein plantje heeft! 
Als ik verhoudingsgewijs zoveel wind moest weerstaan, dan werd ik zo 
over het land geblazen en was binnen de kortste keren ergens op de 
Achterweg beland. 
Er is een kleine verandering in ons team van medewerkers opgetreden. 
Bert Eggens heeft besloten om te stoppen met zijn werk voor de rubriek 
“Even Voorstellen”. Bert heeft in de loop der jaren heel wat stukjes 
geschreven waarin hij oude en nieuwe inwoners van Odoornerveen 
voorstelde. Wij weten hoeveel tijd er in zo’n aflevering gaat zitten, maar 
ook dat het vaak heel plezierige ontmoetingen oplevert. We begrijpen dat 
Bert er dan ook niet zo maar mee stopt. Bert heeft een druk leven  en af 
en toe moet je ergens mee stoppen om iets nieuws op te kunnen pakken 
of om gewoon wat meer vrije tijd te hebben. Wij willen Bert dan ook van 
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harte bedanken – en ik denk dat ik daarbij uit naam van alle lezers spreek 
– voor zijn medewerking aan de rubriek “Even Voorstellen”. 
Bovenstaande houdt dus in dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
medewerker of –werkster. Denk je dat dit wel iets voor je is, meld je dan 
aan bij een van de redactieleden. 
Wij wensen iedereen goede paasdagen en wie weet, tot ziens bij het 
notenschieten of het paasvuur. 
 
 



AGENDA 
 
  5 apr – Neuties Schieten 
  5 apr – Paasvuur (Noordzijde 33) 
14 apr – Klaverjassen 
17 apr – Oud papier (IJsvereniging Odoornerveen) 
20 apr – Plattelandsvrouwen 
  6 mei – Laatste dag kopie Snikke inleveren 
15 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
  4 juni – Feest Odoornerveen 
  5 juni – Feest Odoornerveen 
  6 juni – Feest Odoornerveen 
27 juni – Klootschieten 

BORRELAVOND!! 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis “De Miet”! 
 
 
 



KLEURPLAAT 
 
De tussenstand van de kleurplaatcompetitie is als volgt: 
 
2 t/m 5 jaar    6 t/m 12 jaar 
Milan Evenhuis 50 pnt  Shirley Boegheim 40 pnt 
Anne Ruiter  30  Marinde van Dis 30 
Thijs Zuidland  30  Jeffrey Eggens 20 
Anna Kruizinga 30  Sanne Boels  30 
Marloes Boels  20  Tristan Boegheim 20 
Esmee Evenhuis 10  Sarah Oosting  10 
Marlijn Eggens 10  Ruben Oosting 10 
Sterre Radema 10  Lars Eggens  30 
 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Dinsdag 20 april 2010 houdt de provinciale afdeling Drenthe van de 
N.B.v.P - Vrouwen van Nu haar jaarvergadering in de Pompstee in Roden. 
Aanvang 13.30 uur, sluiting 17.00 uur. Na het officiële gedeelte met 
jaarverslagen, bestuursverkiezing en het voorstellen van nieuwe 
commissieleden is het woord aan Jan Germs, directeur van Het Huus van 
de Taol en Drent van ’t jaor 2009. Dit is niet alleen voor bestuursleden, 
ook gewone leden mogen de vergadering bijwonen. 

Het bestuur. 
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JAARPROGRAMMA C.V. MIK APRIL 2010 T/M FEBRUARI 2011 
Let op eventuele nadere informatie in de Snikke.  
 
Ma. 5 april Neuties Schieten 
Waar?  De Miet is open om 09.45 uur en wij beginnen om 10.00 uur 
Voor wie? Voor ieder die een gezellige ochtend wil hebben. 
 
Zo. 27 juni Klootschieten 
Waar?  Verzamelen bij De Miet om 13.30 uur.  
Voor wie? Voor ieder die een gezellige middag wil hebben. 
Opgeven bij? Jeroen Evenhuis tel. 381636 of Anita Begeman, tel. 381780 
 
Za. 28 aug. Zomergroet. Ophalen plantjes voor beoordeling 
Opgeven bij? Anita Begeman, tel. 381780 of Mariska Oving, tel. 381509 
 
Zo. 29 aug. Fietspuzzeltocht en beoordeling plantjes zomergroet 
Waar?  De Miet: Starten vanaf 13.00 uur. Neem svp een pen mee! 
Wie gaat mee? Jong en oud. Afstand ca. 15 km.  
Inlichtingen? Jeroen Evenhuis, tel. 381636 of Mariska Oving, tel. 381509 
 
Vr. 15 okt. Smokkeltocht 
Waar?  Verzamelen bij De Miet: vertrek om 19.30 uur. 
Wie?  Voor ieder die spannende avond wil beleven. (min.12 jr.) 
Opgeven bij? Jeroen Evenhuis, tel.381636 of Wendy Cremers, tel.382471 
 
Do. 11 nov. Lampionnenkeuring 
Waar?  De Miet van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Wie?  Alle kinderen tot 12 jaar 
 
Zo. 14 nov. Bingo voor jong en oud 
Waar?  De Miet van 14.30 tot 17.00 uur. Zaal open om 14.00 uur. 
                             
Zo. 5 dec.  Sinterklaas 
Waar?  Odoornerveen 
Inlichtingen? Anita Begeman, tel. 381780 of Wendy Cremers, tel. 382471 
 
Vr. 28 jan.  Toneelavond 

Nadere informatie in De Snikke 
 
Do. 17 feb. Jaarvergadering c.v. MIK in De Miet 
Hoe laat? Aanvang 20.00 uur. Na afloop een paar rondjes Bingo 
 
Wij hopen u tegen te komen op één van onze festiviteiten. 
Groeten en tot ziens, 
Bestuur c.v. MIK 
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ZOMERGROET 
Ook dit jaar houden we een strijd om het best verzorgde 
plantje. Dit jaar hebben wij gekozen voor de Geranium. De 
beoordeling is tijdens de fietspuzzeltocht op 29 aug. De 
plantjes worden op 28 aug. bij u opgehaald. Als u zich heeft 
opgegeven krijgt u 2 plantjes. Meerdere plantjes is mogelijk, 
als er meerdere kinderen zijn die willen meedoen. 

 

Opgeven bij Anita Begeman (tel.381780) of Mariska Oving (tel. 381509). 
En op de lijst die hangt bij de eierenverkoop Borgerzijtak 8. U kunt zich 
opgeven tot 1 mei waarna de plantjes in mei worden thuisbezorgd. 
Meedoen is natuurlijk gratis. 

Groeten  en tot ziens, 
Bestuur C.V. MIK                     

 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Notulen jaarvergadering SVO 16 maart 2010 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door iedereen welkom te heten. Namens het bestuur wordt alle 
aanwezigen 2x koffie en een eerste consumptie aangeboden. SVO heeft een bewogen jaar achter de 
rug. Als rode draad heeft SVO kostenbeheersing hoog in het vaandel gehad. Tijdens de vergadering 
zal hier verder op ingegaan worden. 
2. Notulen vorige jaarvergadering 
Hans van der Meulen merkt op dat hij 11 jaar penningmeester is geweest en geen 7 jaar. Verder zijn 
er geen opmerkingen en worden de notulen akkoord bevonden. 
3. Jaarverslag 2009 
Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Zie voor het jaarverslag de 
bijlage bij deze notulen. 
4. Kascontrolecommissie 
• Decharge penningmeester 
Albertje Nienhuis en Adri van Bergen hebben de boeken over 2009 gecontroleerd. Albertje legt uit dat 
de facturen zijn bekeken op basis van steekproeven. Verder zijn de banksaldi gecontroleerd. Alle 
financiële zaken zijn akkoord bevonden en er wordt decharge aan de penningmeester verleend. 
Albertje Nienhuis wordt bedankt voor haar diensten in de kascontrolecommissie de afgelopen 2 jaar. 
Adri van Bergen blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. 
• Kiezen nieuw kascontrolecommissielid 
Edwin Broekkamp stelt zich beschikbaar als nieuw kascontrolecommissielid. 
5. Financieel jaarverslag 2009 
• Jaarresultaat 2009 
De jaarcijfers over 2009 worden doorgesproken. SVO heeft 2009 afgesloten met een verlies van EUR 
3395,52. Hiervan is een deel toe te schrijven aan 2008, namelijk een verlies van EUR 1444,93 dat nog 
niet in de boeken over 2008 was meegenomen. 
• Begroting 2010 
Voor 2010 staat een positief resultaat van EUR 2500,- in de boeken. Dit is met name te danken aan 
het aanstaande feest.  
6. PAUZE 
7. Vergaderonderwerpen 
• Kern & Kader 
Zoals al in het jaarverslag is aangegeven, is SVO nog steeds druk bezig om de voortgang van Kern & 
Kader voor Odoornerveen in de versnelling te krijgen. In december 2009 en januari 2010 heeft SVO 
afstemming gehad met Plaatselijk Belang, welke samen hebben besloten een afvaardiging van de 
gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn in het dorpshuis uit te nodigen om uitleg te geven ver 
de situatie in Odoornerveen. Dit overleg met de gemeenteraadsleden heeft plaatsgehad op 25 januari 
2010. In het onderhoud met de raadsleden hebben Plaatselijk Belang en SVO aangegeven dat we 
een grotere snelheid willen met betrekking tot de afwikkeling van Kern & Kader voor Odoornerveen. 
Daarnaast heeft SVO ten behoeve van extern advies een klankbordgroep ingericht. Deze 
klankbordgroep geeft SVO advies over op welke tactisch en strategische wijze we de doelen van 
Odoornerveen in Kern & Kader kunnen verwezenlijken. In de klankbordgroep zitten Hans Hoekman en 
Rogier van Dijk. 
Als gevolg van de ondernomen acties (overleg met gemeenteraadsleden en afstemming met de 
klankbordgroep) heeft SVO in februari 2010 een uitnodiging ontvangen van het College van B&W van 
de gemeente Borger-Odoorn. Op 16 februari heeft een overleg plaatsgehad tussen de gemeente en 
SVO waarin het volgende is afgesproken: 
Er wordt een werkgroep gevormd met een afvaardiging van de gemeente Borger-Odoorn en van SVO. 
Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk te rekenen aan de mogelijkheid om het complex (van 
gymzaal en dorpshuis) voor langere tijd te behouden voor Odoornerveen. De focus zal liggen op het 
structureel naar beneden krijgen van totale exploitatie van dorpshuis en met name gymzaal. Met 



exploitatie wordt alle kosten en opbrengsten van dorpshuis en gymzaal bedoeld, dus niet alleen de 
kosten voor energie. 
De gemeente en SVO hebben zich gezamenlijk tot doel gesteld om uiterlijk per eind 2010 het 
volledige plan van aanpak, inclusief financiering voor Kern & Kader te hebben afgerond. De 
uiteindelijke afwikkeling van het plan zal wellicht doorlopen in 2011. 
Met Plaatselijk Belang is afgesproken dat SVO de regie voert voor wat betreft de vertegenwoordiging 
vanuit Odoornerveen richting de gemeente. Plaatselijk Belang is op de achtergrond beschikbaar voor 
ondersteuning. Het eerste werkgroep-overleg is gepland op 1 april 2010 in dorpshuis De Miet. 
Vragen uit de zaal: 
• Zijn er dorpen die al verder zijn in de afwikkeling van Kern & Kader? 
ANTW: Ja, dat is zo. Het is echter niet zo dat er een 1 op 1 vergelijking kan worden gemaakt met 
andere dorpen. Sommige dorpen zelf lijken wellicht op Odoornerveen (qua samenstelling, 
bewonersaantallen, etc.) echter er zijn weinig overeenkomsten met betrekking tot de vanuit de 
gemeente aanwezige voorzieningen. Met andere woorden, de constructie van eigendom en fysieke 
bouw is steeds uniek. In die zin kan er slecht een vergelijking met andere dorpen worden getrokken. 
• Is in overweging genomen dat vooral afspraken over groot onderhoud van belang zijn, 
aangezien dit een grote kostenpost is? 
ANTW: SVO heeft dit helder op het vizier. Zoals aangegeven kijkt SVO samen met de gemeente naar 
een manier om dorpshuis en gymzaal op lange termijn financieel verantwoord te laten draaien m.b.t. 
de totale exploitatie. In deze totale exploitatie moet inderdaad stilgestaan worden bij de kosten voor 
onderhoud. 
• Wat zijn de kosten van bijvoorbeeld het isoleren van het gebouw? 
ANTW: Hierover zijn nu nog geen concrete bedragen te noemen. Juist deze kostenberekening is 
onderwerp van gesprek in de werkgroep die op 1 april 2010 van start gaat. 
• Kijkt de gemeente ook naar de frequentie van gebruik van de gymzaal? 
ANTW: Ja, hiernaar heeft de gemeente gekeken en op basis van het beperkte gebruik van de 
gymzaal in Odoornerveen heeft de gemeente enkele jaren geleden besloten dat de gymzaal in 
Odoornerveen moet worden afgestoten. Vanuit dat besluit is SVO nu juist met de gemeente in 
gesprek over op welke wijze de gymzaal het best kan worden afgestoten. 
• Spelen sociale aspecten, zoals het geven van een feest in de gymzaal, nog een rol in het 
gesprek met de gemeente en levert dit ‘wisselgeld’ op in de discussie met de gemeente over het al 
dan niet afstoten van de gymzaal? 
ANTW: Ja, het sociaal maatschappelijk aspect is/wordt door zowel Plaatselijk Belang als SVO 
duidelijk onder de aandacht gebracht richting de gemeente. De gemeente is hiervoor wel gevoelig 
vanuit haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid (leefbaarheid van/in kleine kernen). 
Uiteindelijk echter zal het financiële plaatje de doorslag gaan geven met betrekking tot de wijze 
waarop de gymzaal zal worden afgestoten. 
• Donateurkaart 
Met ingang van 2010 introduceert SVO de donateurkaart. Het doel van de kaart is om een vast bedrag 
per jaar op te halen voor de exploitatie van het dorpshuis en de gymzaal. Zoals in de begroting voor 
2010 valt te zien, is de begroting (los van het incidentele jaarfeest dat in 2010 extra geld oplevert) 
alleen sluitend te maken als SVO een extra bron van inkomsten heeft. Verder wil SVO met de 
(meerjarige) donateurkaart de betrokkenheid vanuit het dorp richting het voortbestaan van dorpshuis 
en gymzaal verstevigen. 
De werkwijze is als volgt: In de Snikke zal een aankondiging worden gedaan over de donateurkaart. 
Vervolgens zal er huis aan huis een brief worden verspreid waarop staat wanneer de bestuursleden 
van SVO langskomen voor extra uitleg over de donateurkaart. Bewoners die willen doneren kunnen 
de donateurkaart invullen en vervolgens zullen de donateurs jaarlijks worden geïnformeerd over het 
voornemen van SVO om de donatie te innen. Op elk moment in tijd is er gelegenheid voor donateurs 
om hun donateurschap op te zeggen. 
Verder is er aan de donateurkaart een enquête gekoppeld. Ook deze zal huis aan huis worden 
verspreid en worden opgehaald door de bestuursleden van SVO. De enquête is erop gericht een 
duidelijk beeld te krijgen van de interesses van de inwoners van Odoornerveen, zodat de 
verschillende verenigingen in Odoornerveen informatie beschikbaar hebben ten behoeve van 
eventueel nieuw te ontwikkelen activiteiten of sporten, passend bij de interesses van de inwoners van 
Odoornerveen. 
 



Vragen uit de zaal: 
• Wordt in de argumenten richting de gemeente met betrekking tot Kern & Kader ook 
meegenomen dat er vanuit het dorp draagvlak is voor het voortbestaan van dorpshuis en gymzaal 
(blijkens de deelname van donateurs aan SVO)? 
ANTW: Dit is een goed punt. SVO zal dit expliciet richting gemeente meenemen. 
• Staat er nog iets concreets tegenover het doen van een donatie (bijvoorbeeld korting of iets 
degelijks)? 
ANTW: Neen, naast het behoud van dorpshuis en gymzaal voor langere termijn staat er geen 
concrete korting tegenover de donatie. Hierover is wel uitgebreid nagedacht, echter het geven van 
korting levert een behoorlijke administratieve rompslomp op.  
• Is het mogelijk om alle contributies van de verschillende verenigingen in het dorp 
gezamenlijk met de donateurkaart te innen? 
ANTW: Hierover is door SVO met de DAR van gedachten gewisseld. Helaas heeft de DAR besloten 
dat gezamenlijk innen van contributies niet wenselijk is. 
• Is het gekozen bedrag van EUR 15,- niet te hoog? 
ANTW: Het bedrag is inderdaad hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het lidmaatschap van andere 
verenigingen in het dorp. Toch is SVO van mening dat dit bedrag niet te hoog is, aangezien het 
gerelateerd moet worden aan hetgeen SVO met de donaties doet, namelijk het in stand houden van 
een dorpshuis en een gymzaal, waar alle activiteiten in Odoornerveen kunnen plaatshebben. 
• Samenwerking OVO – SVO 
SVO is door OVO benaderd om de mogelijkheid tot samenwerking tussen de 2 besturen nader te 
onderzoeken. Dit verzoek is door OVO gedaan omdat OVO moeilijkheden ondervindt in het vinden 
van nieuwe geschikte bestuursleden. Daarnaast is OVO van mening dat de bestuurstaken eenvoudig 
geïntegreerd kunnen worden, waarnaast ‘werkgroepen’ (geen bestuursleden) de organisatie van de 
periodieke activiteiten op zich kunnen nemen. SVO staat positief tegenover het onderzoeken van de 
mogelijkheden tot samenwerken. Er is nog geen besluit genomen, SVO en OVO zullen alle ‘voors’ en 
‘tegens’ tegen elkaar afwegen alvorens tot een besluit te komen. 
Vragen/opmerkingen uit de zaal: 
• Er wordt opgemerkt dat er voorzichtig omgegaan moet worden met samenvoegen van 
activiteiten verenigingen met een stichting die een gebouw beheert en exploiteert. Een gebouw 
exploiteren vraagt andere mensen dan activiteiten organiseren. De vraag dient zich aan als dit voor 
OVO wordt overwogen, hoe SVO zal omgaan met een dergelijk, hypothetisch verzoek van cvMIK. 
ANTW: Momenteel ligt er alleen een concreet verzoek vanuit OVO. SVO (en Odoornerveen in het 
algemeen) heeft er alle belang bij dat de activiteiten van OVO blijven voortbestaan. Daarnaast past 
het samenvoegen van besturen van verschillende verenigingen in de eerdere gesprekken binnen 
Odoornerveen over dit onderwerp. Toen was er weinig animo voor omdat alle verenigingen graag hun 
eigen identiteit wilden behouden. Nu doet er zich een concrete noodzaak voor, die serieus onderzocht 
zal moeten worden. 
Het klopt dat er voor besturen enerzijds en anderzijds en het organiseren van activiteiten verschillende 
type mensen benodigd zijn. Daarom zal er gekeken worden naar de mogelijkheid de pure 
bestuurstaken van OVO wel op te nemen binnen het bestuur van SVO en de activiteit gerelateerde 
zaken in een onder SVO hangende werkgroep, of iets dergelijks. Kortom, het is een goed punt dat zal 
worden meegenomen in de gesprekken tussen OVO en SVO over dit onderwerp. 
• Kun je niet beter nadenken over samengaan van verschillende activiteiten verenigingen tot 1 
‘omnivereniging’ zoals men in Hooghalen ook heeft gedaan? 
ANTW: Dit is een goed punt dat in de gesprekken tussen OVO en SVO zal worden meegenomen. 
• Heeft SVO het niet veel te druk met bijvoorbeeld verdere kostenreducties en Kern & Kader 
om dit erbij te kunnen doen? 
ANTW: Het klopt dat SVO druk heeft met haar kerntaken. Daarnaast hebben we het over een zeer 
beperkt aantal bestuurstaken die er vanuit OVO bij zou komen, mochten we besluiten om op een of 
andere manier te gaan samenwerken.  
• Wordt het niet steeds moeilijker om bestuurders te vinden voor SVO als de activiteiten van 
SVO uitgebreid worden? 
ANTW: Zie het antwoord op de vorige vraag. 
SVO zal de aandachtspunten die ter vergadering zijn geuit in serieuze overweging nemen in de 
gesprekken die zullen volgen tussen OVO en SVO. Als nodig, zal SVO de DAR inschakelen voor 
advies. 



• Sneeuw ruimen parkeerplaats dorpshuis 
De afgelopen winter is er meer dan 32 dagen sneeuw gelegen in Drenthe. Vanaf heden zal het oude 
gebruik om de boeren bij toerbeurt te vragen de parkeerplaats sneeuwvrij te maken, nieuw leven in 
geblazen worden. De parkeerplaats zal vanaf heden sneeuwvrij gehouden worden. SVO excuseert 
zich voor het eventuele ongemak dat de besneeuwde parkeerplaats heeft veroorzaakt. 
• Biljart 
SVO doet de mededeling dat er onderzocht wordt op welke wijze het biljart in een betere staat 
gebracht kan worden (er is inmiddels door 123biljart een voorstel tot reparatie gedaan). Dit omdat 
SVO de biljartclub graag als gast in het dorpshuis wil blijven ontvangen. Uiteraard zijn aan herstel van 
het biljart uitgaven verbonden. De penningmeester zal moeten bezien of SVO afdoende geld heeft om 
deze uitgaven verantwoord te kunnen doen. 
8. Bestuurswissel 
• Dorien treedt af 
Dorien heeft met tegenzin het besluit moeten nemen om na 4 jaar te stoppen met haar bestuursfunctie 
van secretaris van SVO. Ze heeft in die 4 jaar met plezier aan het bestuur deelgenomen en vindt het 
jammer om als gevolg van tijdgebrek haar functie te moeten neerleggen. 
Alexander dankt Dorien hartelijk voor haar bijdrage als secretaris en zeker ook als positief kritisch en 
creatief bestuurslid. Het bestuur van SVO respecteert en betreurt het besluit van Dorien omdat 
hiermee een gewaardeerd bestuurslid wegvalt. Dorien ontvangt als dank voor haar inzet van het 
bestuur van SVO een cadeaubon.  
• Tijdelijk secretaris 
SVO is nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Het blijkt dat het vinden van een algemeen 
bestuurslid minder complex is dan het vinden van een geschikte secretaris. Het secretariaat wordt 
tijdelijk opgepakt door de penningmeester. 
9. Rondvraag en WVTTK 
• Wanneer wordt de bosrand achter de gymzaal gesnoeid? 
ANTW: Er wordt momenteel een klussendag gepland die zal plaatsvinden vlak voor Pasen (met het 
oog op het Paasvuur). Tijdens deze klussendag zal de bosrand worden aangepakt om alles netjes 
gesnoeid te hebben voorafgaand aan het dorpsfeest komende zomer. Hilly Cremers zal worden 
geïnformeerd als de datum is vastgezet. 
• Hoe gaan we om met de toegang voor Bewegen voor Ouderen, nu Dorien is afgetreden en 
geen sleutel meer heeft van het dorpshuis? 
ANTW: De sleutel kan worden opgehaald bij Jan-Willem en Kitty. Dorien geeft aan dat zij er voor wil 
zorgen dat de sleutel na afronding van Bewegen voor Ouderen bij Jan-Willem en Kitty wordt 
geretourneerd. Afstemming zal verder plaatsvinden tussen Dorien en Aaltje Cremers. 
• Kunnen de douches in de herenkleedkamer wederom worden nagezien, ze functioneren 
wederom niet correct? 
ANTW: SVO zal het melden bij de storingsdienst van de gemeente. 
10. Sluiting 
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. 
  
BIJLAGE: Jaarverslag 2009 Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen 
Het was weer een bewogen jaar voor SVO. Er zijn vele overleggen gevoerd, in de vorm van de 
maandelijkse bestuursvergaderingen, het halfjaarlijks overleg met de Deelnemers Advies Raad en 
natuurlijk de jaarlijkse jaarvergadering. 
Er zijn het afgelopen jaar weer veel gezellige momenten aan de bar in het dorpshuis geweest, mede 
dankzij de grote inspanning van onder ander cvMIK, OVO, Plaatselijk Belang, Vrouwen van Nu en de 
IJsvereniging. Daarnaast hebben we in 2009 een toneelavond gehad en kende het jaar vele sportieve 
bewegingen in de gymzaal. Natuurlijk mogen we de jaarlijkse vrijwilligersavond niet vergeten. Ook die 
avond was gezellig en SVO wil graag van de gelegenheid gebruik maken haar dankbaarheid uit te 
spreken aan de vele vrijwilligers die het dorpsleven in De Miet toch telkens weer mogelijk maken. 
Naast de jaarlijks terugkerende zaken is in 2009 een aantal speciale onderwerpen aan de orde 
geweest: 
Jaarthema: “Bezuinigen” 
Sinds september 2009 werkt SVO met een jaarthema. Dit thema zorgt ervoor dat er binnen het 
bestuur een duidelijke focus ontstaat bij alle afwegingen die het bestuur moet nemen. Omdat een jaar 
hectisch kan verlopen en er veel zaken op het bestuur afkomen is het goed om telkens terug te 



kunnen grijpen naar een thema dat door alle bestuursleden is omarmd. Omdat SVO de afgelopen 
jaren financieel een negatief jaarresultaat heeft gehad is voor het restant van 2009 en voor 2010 als 
jaarthema “Bezuinigen” gekozen. Ten behoeve van het jaarthema is kritisch gekeken naar de jaarlijks 
terugkerende kosten van SVO. Tevens is bepaald dat er voor de jaren 2009 en 2010 geen onnodige 
kosten of onnodig hoge kosten zullen worden gemaakt. 
De bezuinigingen die zijn doorgevoerd zijn: 

• Energiekosten (nieuwe leverancier en wekelijks bijhouden verbruik) 
• Inkoopkosten bar benodigdheden (nieuwe leverancier) 
• Verzekeringkosten (opzeggen onnodige verzekering) 
• Telefoonkosten (opzeggen vaste lijn) 
• Kosten tuinonderhoud (andere manier van werken (klussendagen)) 
• Kosten schoonmaak (andere manier van werken (schrobmachine en wasbeurten)) 

Tevens is er gekeken naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren door het ontwikkelen van 
extra activiteiten, o.a. voor de jeugd. Deze activiteiten worden door SVO in nauw overleg met c.v. MIK 
en OVO ontwikkeld om te voorkomen dat we in het vaarwater van een andere vereniging opereren. 
Handboek 
In 2001 is de basis gelegd voor het Handboek SVO. Met ingang van de 2e helft van 2009 is het 
Handboek SVO weer nieuw leven ingeblazen. Het nieuwe handboek omschrijft alle activiteiten waar 
SVO zich mee bezig houdt, geeft inzicht in de verschillende leveranciers van SVO, geeft inzicht in alle 
formele stukken, zoals statuten, kadastrale gegevens, notariële aktes, etc. 
Het Handboek SVO is aan het einde van Q1 van 2010 gereed en zal aan alle leden van de DAR 
worden uitgereikt. Als er vragen zijn over het handboek, horen we dat graag via de DAR leden.  
Kern & Kader 
In 2009 heeft SVO zich weer zeer nadrukkelijk bezig gehouden met Kern & Kader. In juli is een 
constructief gesprek gevoerd met het college van de gemeente Borger-Odoorn. Helaas is door vertrek 
van een ambtenaar wederom vertraging ontstaan in het dossier Kern & Kader voor Odoornerveen. 
Eind 2009 is de samenwerking gezocht met Plaatselijk Belang en is bepaald dat we de gemeenteraad 
om hulp zouden vragen. Daarnaast is actief overleg gezocht met Stichting Dorpshuizen Drenthe en de 
Brede Overleggroep Kleine Dorpen. Dit alles heeft begin 2010 geresulteerd in wat een doorbraak lijkt 
te zijn voor Kern & Kader. Hierover informeren we u bij de vergaderonderwerpen tijdens deze 
jaarvergadering. 
 
Als je vragen hebt over de notulen van de jaarvergadering van SVO dan 
kun je contact opnemen met Alexander Evenhuis (06-20971533) of Marco 
den Aantrekker (06-47780725). 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
SVO helpt met opruimen! 
Op zaterdag 12 juni 2010 komen wij bij u langs voor het ophalen van uw 
oude metalen. Wij spreken over oude metalen omdat we niet alleen oud-
ijzer bedoelen maar ook zink, roestvrij staal, aluminium, accu's, koper, 
enzovoorts. Als u niet kunt wachten tot 12 juni en u heeft oude metalen 
waar u direct al vanaf wilt, dan kunt u dit langsbrengen bij Jan-Willem 
Eggens op Noordzijde 15. 
Zoals u weet kan SVO extra inkomsten goed gebruiken om ons prachtige 
dorpshuis en gymzaal in stand te houden voor de vele activiteiten die er 
door de verschillende verenigingen uit Odoornerveen georganiseerd 
worden. SVO hoopt erop vele kilo's op te halen. 
 

Alvast dank voor uw medewerking. 
Jan-WIllem Eggens 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De eerste en tweede volle BINGO-kaart zijn ingeleverd! Niet getreurd, blijf 
uw BINGO-kaarten controleren, want er zijn nog vele prijzen te verdelen. 
 
Ook voor april hebben we weer een aantal getallen voor u getrokken, 
deze keer vijf in totaal. Blijf alle getallen doorstrepen; eens zal van de 
kaart alle getallen afgestreept zijn en BINGO vallen! De getallen voor deze 
maand zijn: 

– 37 – 16 – 27 – 1 –  49 – 
 
Heeft u BINGO? Zet dan duidelijk uw naam en adres achter op de kaart 
en lever hem in bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 



OVO  OVO  OVO 
 
Jaarvergadering OVO 
Woensdag 10 maart is de jaarvergadering van OVO gehouden. Er was 
(net als andere jaren) een geringe opkomst, wat we ook deze keer maar 
als een blijk van vertrouwen beschouwen. Wel zullen we proberen de 
jaarvergadering om de sportavonden heen te plannen, maar er zijn tevens 
vele factoren waarmee rekening gehouden moet worden. 
OVO heeft over 2009 wederom gezonde cijfers en statistieken kunnen 
presenteren. Momenteel hebben we ca. 80 leden en met zijn allen is het 
jaar met een mooi positief resultaat afgesloten. Dit wordt bij de reserve 
gevoegd die daarmee nagenoeg op het gewenste peil is. Al met al 
betekent het dat we de contributie voor 2010 niet hoeven te verhogen. 
Een ander belangrijk punt dat aan de orde is geweest, is dat OVO met 
SVO onderzoekt  in hoeverre samenwerking  en/of integratie van met 
name bestuursfuncties haalbaar is. Als OVO hebben we ondanks 
benadering van mensen en diverse oproepen problemen, kandidaten voor 
bestuursfuncties te vinden.  Daarnaast speelt  de facilitaire verwevenheid  
van SVO en OVO, en het feit  dat samenwerking tussen besturen/ 
verenigingen al eerder aan de orde is geweest, een rol. In een werkgroep 
uit leden van SVO en OVO, zullen voors en tegens nader  onderzocht 
worden. Mochten er ingrijpende veranderingen in het verschiet liggen dan 
zullen wij als bestuur van OVO dit t.z.t. in een speciale ledenvergadering 
aan onze leden voorleggen. Uiteraard zullen wij iedereen, net als anders, 
ook via de Snikke op de hoogte houden cq blijven informeren. 


