
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   5 mei 2011     
 
…Bent u nog in de maling genomen…? 
Op vrijdag 1 april, de eerste vrijdag van de maand, is de typeredactie bijeen 
om het nieuws van de afgelopen maand en de wetenswaardigheden voor 
de komende tijd voor u te bundelen in een leesbare dorpskrant.  
Maart, maar ook de andere eerste maanden van het jaar, is vaak een van 
de maanden waarin de plaatselijke verenigingen hun jaarvergadering 
organiseren. Enkele verslagen van deze bijeenkomsten treft u in deze 
Snikke aan. Deze maand is onze dorpskrant zo goed gevuld door het 
verslag van de jaarvergadering van de stichting Verenigingsgebouw, die de 
notulen van die vergadering, inclusief het jaarverslag over 2010, integraal 
als kopie heeft ingezonden.  
Nu de winter weer officieel verdwenen is, de eerste lenteachtige dagen een 
feit zijn en de boeren weer naar buiten komen om de akkers te bewerken 
krijgt het buitenleven een voorzichtige aanvang. Als u gaat snoeien, zagen 
of hakken, denk er dan aan dat u het brandbare milieuvriendelijke 
houtmateriaal op 16 en 23 april kwijt kunt ten behoeve van onze 
plaatselijke paasbult, die traditiegetrouw ter hoogte van Noordzijde 33 
wordt opgebouwd. Door dat houtmateriaal krijgt u het al met al misschien 
wel drie keer warm, als u tenminste ook aanwezig bent bij het moment van 
ontsteken van de paasbult op 25 april aanstaande…Ook vindt op 25 april 
weer het traditionele neuties schieten plaats in de gymzaal in 
Odoornerveen. Deze activiteit mag zich jaarlijks in toenemende 
belangstelling verheugen. Wij wensen u een plezierig april! 
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AGENDA 
 
  6 apr – Klaverjassen 
12 apr – N.B.v.P. - Vrouwen van Nu 
13 apr – Klaverjassen 
15 apr – Café Odoornerveen - Live band 
16 apr – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
16 apr – Schoonmaakdag Odoornerveen 
16 apr – Brengen snoeihout paasvuur 
23 apr – Brengen snoeihout paasvuur 
25 apr – Neuties Schieten 
25 apr – Paasvuur 
29 apr – Pokeren 
  5 mei – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
13 mei – Barcompetitie De Miet 
13 mei – Pokeren 
21 mei – Oud Papier (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
27 mei – Pokeren 
  4 jun – Ophalen oude metalen 
26 jun – Zeskamp c.v. MIK 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Steijn Evenhuis 50 pnt.  Marinde van Dis 30 pnt. 
Milan Evenhuis 30 pnt.  Shirley Boegheim 20 pnt. 
Esmee Evenhuis 30 pnt.  Tristan Boegheim 20 pnt. 
Anne Ruiter  30 pnt.  Jeffrey Eggens 10 pnt. 
Sterre Radema 30 pnt.  Ruben Oosting 10 pnt. 
Noor Radema  30 pnt.  Sanne Boels  10 pnt. 
Marlijn Eggens 10 pnt.  Matthijs ??  10 pnt. 
Lars Eggens  10 pnt.  Marloes Boels  10 pnt. 
 
 



DE NALATENSCHAP VAN SIEN V/D VELDE 
 
Dinsdagavond 19 april zendt omroep MAX het programma “De 
Nalatenschap” uit. De eerste in een serie van vijf portretten. Deze eerste 
uitzending is gewijd aan een oud inwoner van Odoornerveen, Sien van der 
Velde. Sien is de dochter van, de bij oud inwoners bekende, onderwijzeres 
juffrouw van der Velde–de la Haye en “meneer” van der Velde, 
hoofdopzichter destijds van de Kanaal Maatschappij. Sientje van der Velde 
is in 1914 geboren in Odoornerveen, Zuidzijde 19, het huis waar nu Aaltje 
Cremers woont. Op 8 jarige leeftijd werd haar vader hoofdopzichter en 
verhuisden ze naar de mooie woning Zuidzijde 44 op de hoek van de 
Maatschappijwijk en het Oranjekanaal. Toen haar vader met pensioen ging 
verhuisden ze naar de schoolmeesterswoning aan de Borgerzijtak. Sien 
woonde toen al niet meer bij haar ouders. Na de lagere school ging ze naar 
de HBS in Assen en deed ze de verpleegsters opleiding. Ze trouwde in 
1939 en vertrok met haar man naar Curacao. Na de oorlog kwam ze terug 
naar Nederland en heeft ze nog even weer in Odoornerveen bij haar 
ouders gewoond. Na wat omzwervingen is ze in 1958 samen met haar 
ouders in Amsterdam gaan wonen. Haar moeder was toen met pensioen 
als onderwijzeres (in het boek 150 jaar Odoornerveen staat benoemd dat 
ze tientallen jaren, met tussenpozen aan de o.l.s. Odoornerveen-Noord  
verbonden was). Sien heeft destijds nog haar medewerking aan het boek 
verleend door foto's ter beschikking te stellen. Op het jubileumfeest was ze 
ook voor de laatste keer in Odoornerveen op bezoek. Op 30 januari j.l. is 
Sien van der Velde in Amsterdam op 97-jarige leeftijd overleden en volgens 
haar wens begraven op de begraafplaats in Odoorn. Haar nalatenschap is 
grotendeels ter beschikking gesteld aan het Rode Kruis. 
 
In de uitzending op 19 april de “De Nalatenschap” bij omroep MAX wordt 
aandacht geschonken aan haar leven, verweven met Odoornerveen, en 
aan het goede doel, het Rode Kruis. 

Albertje Nienhuis-Naber 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
SCHOONMAAKDAG ODOORNERVEEN 
Zaterdag 16 april, aanvang 9:00 uur; 
 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden en te ontdoen van 
zwerfafval, geef je dan op bij Plaatselijk Belang: 
Trea Evenhuis tel: 382097 of via mail aevenhuis@live.nl 
  
We verzamelen bij het dorpshuis om 09:00 uur en we hopen tegen 12:00 
uur klaar te zijn. Bij het dorpshuis zullen wij de route(s) met u doornemen. 
Neem voor je eigen veiligheid een fluoriserend hesje en werk- of 
tuinhandschoenen mee. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
 
Graag zien wij u op zaterdag 16 april bij het dorpshuis! 
 
 
PAASVUUR 
Net als voorgaande jaren wordt er bij de familie Uiterwijk aan de Noordzijde 
33, op 2de Paasdag weer een paasvuur ontstoken. De inwoners van 
Odoornerveen kunnen hier gratis snoeihout naar toe brengen. Dit kan 
alleen gebracht worden op zaterdag 16 en zaterdag 23 april tussen 13.00 
en 17.00 uur! Voor bewoners van buitendorpen gelden de volgende 
tarieven: - autokar  € 2,00 

- grote kar € 4,00 
- kipper € 7,00 

Voor bewoners van buitendorpen gelden dezelfde data en tijden! 
 
 
JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG 
17 maart j.l. vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in het dorpshuis 
“De Miet”. Deze werd goed bezocht. 21 leden konden we welkom heten. 
Nadat het officiële gedeelte was afgehandeld, lieten we Dorien Zuidland 
aan het woord. Zij vertelt over haar eigen bedrijf Equibalans, een goede 
balans vinden tussen mens en paard. Naast het lesgeven geeft Dorien ook 
workshops. Men luisterde aandachtig naar haar verhaal en stelde daarna 
verschillende vragen. Na afloop werd zij door de voorzitter bedankt met een 
doosje chocolade. Al met al dus weer een geslaagde jaarvergadering. 
 

Bestuur Plaatselijk Belang 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARPROGRAMMA C.V. MIK  VANAF APRIL 2011 T/M FEBRUARI 2012 
Let op eventuele nadere informatie in de Snikke.  
 
ma 25 apr. 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 26 jun. Zeskamp 
Waar?  De Miet is open om 13.30 uur.  
Voor wie? Voor ieder die een gezellige middag wil hebben. 
Opgeven bij? Wendy Cremers    tel. 382471 
  Anita Begeman   tel. 381780 
 
za 03 sept. Zomergroet > Ophalen courgettes voor beoordeling 
Opgeven bij? Anita Begeman   tel. 381780 
  Mariska Oving    tel. 381509 
 
zo 04 sept. Fietspuzzeltocht en beoordeling courgette zomergroet 
Waar?  De Miet, starten vanaf 13.00 uur. Neem svp een pen mee! 
Wie?  Jong en oud. Afstand ca. 15 km.  
Inlichtingen?   Wendy Cremers   tel. 382471 
  Mariska Oving    tel. 381509 
 
vr 28 okt. Dropping 
Waar?  Verzamelen bij De Miet, vertrek om 19.30 uur   
Wie?  Voor ieder die een spannende avond wil beleven. (min.12 jr.) 
Opgeven bij? Mariska Oving    tel. 381509 
  Wendy Cremers   tel. 382471 
 
vr 11 nov. Lampionnenkeuring 
Waar?  De Miet van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Wie?  Alle kinderen tot 12 jaar 
 
zo 20 nov. Bingo voor jong en oud 
Waar?  De Miet van 14.30 uur tot 17.00 uur. Zaal open 14.00 uur. 
                             
ma 5 dec.  Sinterklaas 
Waar?  Odoornerveen 



Inlichtingen? Anita Begeman   tel. 381780 
  Wendy Cremers   tel. 382471 
 
vr 27 jan.  Toneelavond 

Nadere informatie in De Snikke 
 
do 16 feb. Jaarvergadering C.V. MIK in De Miet 
Hoe laat? 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       



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
NEUTIES SCHIETEN 
 
Op 2de Paasdag, maandag 25 april, wordt er weer geprobeerd zoveel 
mogelijk neuties van de lijn af te schieten. 
De deur van dorpshuis “De Miet” gaat om 9.45 uur open en dan is jong en 
oud van harte welkom. Wij zullen zorgen dat de walnoten op de juiste 
plaats liggen. Even na 10.00 uur hopen wij zover te zijn, dat we in de 
gymzaal het startsein kunnen geven. Er is voor iedereen weer een kans om 
in de finale te komen en wie weet een prijs te behalen.  
 
Wij wensen u alvast veel plezier! 
 
Vriendelijke groet en tot ziens op 2de Paasdag. 
 
 
ZOMERGROET 
Ook dit jaar houden we een zomergroet, wie kweekt de grootste en 
zwaarste courgette! We hebben dit jaar 
dus gekozen voor een courgette. 
 
De beoordeling is net zoals in 2010, 
tijdens de fietspuzzeltocht op 4 sep- 
tember. De courgette word op 3 sep-
tember bij u opgehaald. Als u zich heeft 
opgegeven krijgt u de zaadjes. 
 
Opgeven bij Anita Begeman (tel.381780) en Mariska Oving (tel. 381509). 
U kunt zich opgeven tot 1 mei waarna de plantjes in mei worden 
thuisbezorgd. Meedoen is natuurlijk gratis! 

Bestuur c.v. MIK 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Notulen Jaarvergadering SVO 
Datum:  15 maart 2011 
Locatie:  Dorpshuis De Miet 
Aanwezig SVO: Tineke Kirchhoff, Karin Radema, Alexander 
Evenhuis, Marco den Aantrekker, Jan-Willem Eggens, Marcel Wolthuis 
Aanwezig dorp: Albertje Nienhuis, Hilly Cremers, Anita Begeman, 
Wendy Cremers, Adri van Bergen, Erik Vrielink, Robert Nijboer, Edwin 
Broekkamp, Gineke Loman, Ans Ruiter, Cor Ruiter, Dorien Zuidland, Derk 
Struik, Grietje Struik, Jan Noorlander, Hans van der Klis 
 
1. Opening 
Alexander opent de vergadering door iedereen welkom te heten. De koffie 
en thee die tijdens de vergadering geschonken wordt, is voor rekening van 
SVO, evenals de eerste consumptie. 
 
2. Notulen vorige jaarvergadering 
De notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2010 zijn gepubliceerd in 
De Snikke van april 2010 en hebben voorafgaand aan deze 
jaarvergadering ter inzage gelegen voor alle bezoekers van de 
vergadering. De notulen worden om die reden geacht bekend te zijn en 
worden verder ter vergadering niet voorgelezen. 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige jaarvergadering. 
Hiermee zijn de notulen akkoord bevonden. 
 
3. Jaarverslag 2010 
De secretaris (a.i.) leest het jaarverslag voor. Het jaarverslag is opgenomen 
in bijlage I bij deze notulen. Er zijn geen vragen. 
 
4. Kascontrolecommissie 
• Decharge penningmeester 
Adri van Bergen en Edwin Broekkamp hebben op maandag 7 maart 2011 
de financiële stukken van SVO ingezien. Alle stukken zien er zeer verzorgd 
uit en de controleurs hebben geen afwijkingen kunnen ontdekken. Er wordt 
decharge verleend aan de penningmeester. 
• Kiezen nieuw kascontrolecommissielid 
Omdat Adri van Bergen al weer 2 jaar in de kascontrolecommissie zit, 
wordt er voor Adri een nieuw kascontrolecommissielid gezocht. Deze wordt 
gevonden in Hans van der Klis. 



Edwin Broekkamp en Hans zullen de financiële stukken van SVO over de 
periode 2011 in het eerste kwartaal van 2012 controleren. Tegen die tijd 
ontvangen ze een uitnodiging van de penningmeester. 
 
5. Financieel jaarverslag 2010 
• Jaarresultaat 2010 
Het financiële overzicht over 2010 wordt op papier uitgedeeld en toegelicht 
door de penningmeester. Het resultaat is uitermate positief te noemen, 
namelijk een overschot van EUR 10k. Dit positieve resultaat vindt zijn basis 
in onder andere het financiële resultaat van het dorpsfeest, de 
barcompetitie, de consequenties van de bezuinigingen die in 2009 zijn 
doorgevoerd en het aanhoudend scherp inkoop beleid en voorraadbeheer 
van SVO. Daarnaast heeft SVO een groot aantal donateurs aan zich weten 
te binden, hetgeen ook voor een belangrijk deel bijdraagt in het positieve 
resultaat. Verder verdient het in 2010 behaalde positieve resultaat de 
toelichting dat het een goed resultaat is dat ‘slechts’ het verlies van de 
afgelopen jaren compenseert: SVO voldoet nog niet aan de doelstelling om 
1x tot 1,5x de jaarkosten in reserve te hebben. Het huidige reserve niveau 
is gelijk aan dat van eind 2006, terwijl de jaarkosten sinds 2006 zijn 
toegenomen. We mogen dus blij zijn met het resultaat en tegelijkertijd 
dienen we ervoor te waken om te vroeg te juichen! 
  
o VRAAG: Waarom is bij de post ‘feest’ 0,- genoteerd. 
ANTW: Omdat we feest tegenwoordig bij ‘baromzet’ en ‘barinkoop’ boeken. 
Dit omdat bijvoorbeeld de inkopen voor een feest niet speciaal voor dat 
feest worden gebruikt (wat overblijft gaat vaak de voorraad in). In de 
begroting van 2011 komt de post ‘feest’ ook niet meer terug. 
o VRAAG: Hoe komt het dat de begrote baromzet in 2011 EUR 6k 
lager ligt dan het resultaat van 2010. 
ANTW: Dit komt doordat in 2011 geen dorpsfeest en geen après-ski feest 
is gepland. Daarnaast wordt er bewust conservatief begroot, dit om grote 
teleurstellingen te voorkomen. 
o VRAAG: Waarom zijn de kosten van de schoonmaak niet gelijk aan 
de subsidie van de gemeente 
ANTW: De subsidie wordt gebruikt voor het algehele nut van het dorpshuis, 
niet alleen om de kosten voor de schoonmaak uit te voldoen. De subsidie 
en de kosten zijn dus niet 1 op 1 aan elkaar gekoppeld. 
o VRAAG: Waarom is het de begrote bijdrage van de donateurs in 
2011 lager dan het resultaat in 2010 



ANTW: Dit heeft vooral te maken met het feit dat de begroting wat 
conservatief is opgesteld. SVO hoopt dat het aantal donateurs niet zal 
wijzigen in 2011. 
o VRAAG: Wat betekent ‘PM2009’ 
ANTW: De bedragen die bij PM2009 staan en die bij ‘nog te betalen’ en 
‘nog te ontvangen’ staan, zorgen ervoor dat de kosten/opbrengsten die 
behoren bij het jaar 2010 ook daadwerkelijk bij 2010 worden geteld en niet 
bij een ander jaar (2009 of 2011). 
o VRAAG: Wat betekent de post ‘Sponsors’ in de begroting van 2011 
ANTW: In 2011 is gestart met de werving van sponsors. We benaderen 
hiervoor bedrijven van buiten Odoornerveen, omdat we in Odoornerveen al 
in ruime mate worden gesteund door de bevolking en de bedrijven 
(donateurs en gebruikers van het dorpshuis). 
 
• Begroting 2011 
De begroting voor 2011 is gebaseerd op het in eigendom hebben van de 
gymzaal met alle financiële consequenties die hieraan verbonden zijn. Dit 
is gedaan omdat de gymzaal naar alle waarschijnlijkheid in 2011 zal 
worden overgenomen van de gemeente. 
Het begrote resultaat over 2011 is een overschot van EUR 1.950,- 
 
6. Vergaderonderwerpen 
• Kern & Kader 
Over Kern&Kader is in het jaarverslag al het nodige gezegd. Omdat 
Kern&Kader een belangrijk onderwerp is voor Odoornerveen wil SVO met 
dit agendapunt expliciet de ruimte geven om vragen te stellen over 
Kern&Kader. 
o VRAAG: Kan er meer openheid over de financiën gegeven worden. 
ANTW: Op dit moment kan SVO nog geen details vrijgeven. Hierbij zijn 2 
overwegingen van belang: De eerste is dat de onderhandelingen met de 
gemeente nog niet zijn afgerond. Het nu al vrijgeven van financiële details 
zou de onderhandelpositie van Odoornerveen ondermijnen. Ten tweede is 
er door SVO wel degelijk overleg gevoerd met een afvaardiging van 
Odoornerveen (Deelnemers Advies Raad) ten behoeve van het verkrijgen 
van akkoord voor de de te varen koers in de onderhandelingen met de 
gemeente. De Deelnemers Advies Raad heeft aan SVO de goedkeuring en 
ruimte gegeven om de onderhandelingen met de gemeente af te maken ten 
behoeve van het dorp. 
o VRAAG: Krijgen we te maken met controle van de gemeente op ons 
exploitatiebeleid. 



ANTW:  De gemeente krijgt, net als alle inwoners van Odoornerveen, de 
stukken van de jaarvergadering te zien (SVO legt dus achteraf 
verantwoording af aan de gemeente). Verder heeft SVO met de 
Deelnemers Advies Raad afgesproken dat alle uitgaven met betrekking tot 
groot onderhoud van de gymzaal vooraf aan de DAR worden gemeld. 
o VRAAG: Wanneer wordt de gymzaal overgedragen en in welke 
staat van onderhoud gebeurt dit 
ANTW: Er zal worden overgedragen in de huidige staat van onderhoud. 
Het moment is nog niet vastgesteld. Dit is onderdeel van de laatste stappen 
in de onderhandeling met de gemeente. 
o VRAAG: Weet SVO in afdoende mate welke kosten er gemoeid zijn 
met het verbeteren van de huidige staat van onderhoud van de gymzaal. 
ANTW: Ja, we hebben ons goed voorbereid en we weten wat bijvoorbeeld 
het vervangen van een dak kost. Voor alle zaken die aandacht behoeven 
m.b.t. onderhoud, is een offerte voor reparatie opgevraagd. De bedragen 
uit de verschillende offertes zijn gebruikt voor het samenstellen van de 10-
jaren begroting, welke weer de basis is voor de onderhandelingen met de 
gemeente. 
o VRAAG: Blijft het sportveld bij de gymzaal / kan Odoornerveen 
gebruik blijven maken van het sportveld. 
ANTW: De insteek van SVO is om het sportveld onderdeel te laten blijven 
van de accommodatie 
o VRAAG: Wordt de grond eigendom van SVO 
ANTW: Zoals het nu lijkt, wordt alleen de grond onder het dorpshuis en 
gymzaal eigendom en zal de rest van de grond in erfpacht worden 
genomen. 
Een aantal van de aanwezigen vraagt zich af waarom SVO zo gesloten is 
over het onderwerp Kern&Kader. Sommige aanwezigen hadden de indruk 
dat tijdens de jaarvergadering door SVO openheid van zaken gegeven zou 
worden. 
SVO heeft om te beginnen niet aangegeven dat er ter vergadering 
openheid van zaken gegeven zou worden. Waar dit idee vandaan komt is 
het bestuur niet bekend. De terughoudendheid in het verstrekken van 
informatie is gelegen in het feit dat de onderhandelingen met de gemeente 
nog niet zijn afgerond (SVO wil de onderhandelpositie niet ondermijnen en 
kan simpelweg geen resultaat melden als er nog geen resultaat is). SVO 
geeft nogmaals aan dat er afstemming is met de Deelnemers Advies Raad 
(inclusief Plaatselijk Belang) over de te varen koers namens Odoornerveen. 
Het is voor SVO niet te doen om met elke individuele bewoner van 
Odoornerveen af te stemmen over Kern&Kader. Zodra er een uitkomst is, 



zal SVO deze uitkomst breed communiceren en antwoorden geven op alle 
vragen. 
 
• Prijsbeleid 
o Bartarieven: Blijven gelijk; 
o Consumptiebonnen: Blijven gelijk; 
o Prijzen en marges feestjes: Blijven gelijk; 
o Verhuur (dorpshuis / gymzaal / tafels&stoelen): 
? Dorpshuis: Wordt verhoogd voor gebruikers van buiten 
Odoornerveen en i.g.v. commercieel gebruik: EUR 15,- per uur; 
? Gymzaal: Wordt verhoogd naar EUR 15,- per uur en 30,- per uur 
respectievelijk voor gebruikers van binnen en buiten Odoornerveen (deze 
tarieven gelden uiteraard niet voor sporters, want die betalen de 
gebruikelijke contributie in de vorm van SVO-sport-bijdrage); 
? Tafels & Stoelen: Blijft gelijk; 
o SVO-Sport-bijdrage (voormalige OVO contributie voor sporters): 
Blijven gelijk; 
o Contributie Biljart: Wordt verhoogd naar EUR 35,- per jaar. Hiermee 
wordt een inflatiecorrectie voor 10 jaar doorgevoerd (het oude tarief is nog 
gebaseerd op de gulden, welke in 2001 is afgeschaft). 
 
• Voorraadbeheer 
Het beheren van de voorraad verdient nog steeds aandacht. Het komt 
geregeld voor dat er niet goed wordt gespiegeld met als gevolg dat er nog 
steeds wel eens iets over de uiterste houdbaarheidsdatum gaat. Het 
bestuur van SVO roept de vrijwilligers dringend op om bij het aanvullen van 
de koelkasten de oude voorraad vooraan te zetten, zodat deze als eerste 
wordt opgebruikt. 
o VRAAG: Dit is een doorlopend probleem. Waarom worden 
vrijwilligers die het niet correct doen er niet op individuele basis op 
gewezen dat er beter gespiegeld moet worden 
o ANTW: Daar waar mogelijk kunnen vrijwilligers individueel 
aangesproken worden, hetgeen ook wordt gedaan door SVO. Het is echter 
niet te doen (en ook niet wenselijk) om na elke activiteit te controleren of er 
goed gespiegeld is, etc. Vandaar dat SVO de vrijwilligers steeds weer zal 
attenderen op het belang van goed voorraadbeheer. 
  
7. Bestuurswissels 
Voor 3 bestuursleden is de bestuursperiode ten einde, namelijk voor 
Tineke, Marcel en Alexander. Daarnaast heeft Karin aangegeven dat zij 
liever geen secretaris meer wil zijn van SVO en verder is er bij de 



overname van de taken van OVO gekozen om met een externe SVO-
Sport-Coördinator te werken die rapporteert aan het bestuur en geen 
formeel onderdeel uitmaakt van het bestuur. 
Alexander heeft aangegeven nog 4 jaar verder te willen als voorzitter. 
Tineke en Marcel gaan het bestuur vanavond verlaten. 
 
Tineke wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 20 jaar. Na opheffing 
café Gommers, is stichting gymzaal opgericht en daar was Tineke al 
onderdeel van. In haar rol binnen SVO zorgde Tineke voor de organisatie 
en de catering van de feestjes. Velen van ons loopt het water in de mond 
bij de gedachten aan de zelfgemaakte snert. SVO verliest met Tineke een 
ervaren kracht. 
Tineke krijgt een pan met inscriptie van het bestuur van SVO aangeboden, 
tezamen met een tegoedbon voor een mooi cadeau. 
Tineke geeft aan met veel plezier in het bestuur te hebben gezeten en met 
veel plezier alle activiteiten te hebben uitgevoerd. Ze hoopt dat over 20 jaar 
het dorpshuis er nog steeds staat en wenst het bestuur succes. 
 
Ook Marcel wordt bedankt voor zijn inspanningen om alle activiteiten van 
SVO de afgelopen 4 jaar van vrijwilligers te voorzien. Ook Marcel krijgt een 
tegoedbon om voor zichzelf een cadeau te kunnen komen. 
Marcel geeft aan met plezier te hebben gewerkt in het bestuur van SVO. Er 
is de laatste tijd veel veranderd, er zijn veel onderwerpen aan de orde 
geweest. De financiën zijn veel beter op orde geraakt en ook Kern&Kader 
krijgt eindelijk een afronding. Marcel bedankt de vrijwilligers en wenst het 
bestuur succes. De taak van Marcel zal worden overgenomen door Karin. 
SVO zal in De Snikke van april de contactgegevens van Karin bekend 
maken. 
 
Bij het zoeken naar een nieuw bestuurslid heeft SVO gezocht naar een 
nieuwe secretaris, die is gevonden is in de persoon van Robert Nijboer. 
SVO gaat vanaf 2011 dus verder met 6 bestuursleden. Robert wordt veel 
succes gewenst. 
 
Ook Edwin wordt in zijn nieuwe rol van SVO-Sport-Coördinator welkom 
geheten. 
 
8. Rondvraag en WVTTK 
• VRAAG: Kan cvMIK in de toekomst nog zelfgemaakte snert 
aanbieden na bijvoorbeeld de smokkeltocht/spooktocht 



ANTW: Als er speciale wensen zijn tijdens het gebruik van het dorpshuis 
(of gymzaal), kan dit worden doorgegeven bij het reserveren van het 
dorpshuis (of gymzaal). SVO zal vervolgens met Tineke afstemmen of zij 
gelegenheid heeft om bijvoorbeeld snert te maken. Als Tineke geen 
gelegenheid heeft, zal er andere snert worden aangeboden. 
• Melding: Op 2 juni 2011 zal de Drentse Wandelvierdaagse weer 
door Odoornerveen komen. Alle besturen leveren vrijwilligers voor de 
organisatie van de stempelpost. 
 
9. Sluiting 
Alexander sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun tijd en 
interesse. Iedereen wordt uitgenodigd aan de bar nog even na te praten. 
 
 
Bijlage I: Jaarverslag 2010 Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen  
Datum:  15 maart 2011 
Locatie:  Dorpshuis De Miet 
 
2010 was een druk en succesvol 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 c.v. 
MIK, Plaatselijk Belang, Vrouwen van Nu en de IJsvereniging. Daarnaast 
hebben we in 2010 een zeer gezellig après-ski feest gehad en een knallend 
zomerfeest, beide georganiseerd door c.v. MIK. Verder 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 2010 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 in de jaren 2007, 2008 en 2009 financieel een negatief 
jaarresultaat heeft gehad, is voor het restant van 2009 en 2010 voor het 
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. Het resultaat van het bezuinigingsbeleid is geweest dat SVO in 
2010 financieel positief heeft gedraaid. Hierover wordt meer informatie 
gegeven tijdens het verslag van de penningmeester. 
Voor 2011 heeft SVO het jaarthema “Consolidatie” gekozen. SVO probeert 
2011 qua uitgaven net zo conservatief te zijn als in 2009 en 2010, echter 
nieuwe bezuinigingen lijken niet nodig. Uiteraard blijft SVO zorgvuldig 
omspringen met haar uitgaven, inkomsten en reserves. 
 
Kern & Kader 
In 2010 heeft SVO zich weer zeer nadrukkelijk bezig gehouden met 
Kern&Kader. Er zijn sinds februari 2010 vele gesprekken gevoerd met de 
gemeente over een mogelijke afronding van Kern&Kader voor 
Odoornerveen. Vanuit Odoornerveen is er een klankbordgroep gevormd 
die de belangen van Odoornerveen heeft behartigd. In deze 
klankbordgroep zitten Alexander en Marco namens SVO en aanvullend als 
adviseur Rogier van Dijk en Hans Hoekman. Op instructie van de 
wethouders is begin 2010 een werkgroep samengesteld met medewerkers 
van de gemeente en een afvaardiging van de klankbordgroep. In deze 
werkgroep is een aantal mogelijke oplosrichtingen ten behoeve van 
Kern&Kader Odoornerveen uitgewerkt. 
Na de zomer van 2010 is het vraagstuk Kern&Kader vanuit de werkgroep 
teruggelegd bij de wethouders en eind 2010 is met de wethouders een 
akkoord op hoofdlijnen gesloten waarin is voorgesteld dat SVO de gymzaal 
van de gemeente overneemt. De condities die gekoppeld zijn aan deze 
overname zijn op hoofdlijn akkoord voor SVO en voor de Deelnemers 
Advies Raad. 
Momenteel worden de laatste punten op de spreekwoordelijke “i” gezet en 
wordt het voorstel door het college bekrachtigd en ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Zodra een eindresultaat is bereikt, zal het dorp 
via De Snikke worden geïnformeerd over dit eindresultaat. 
 
Oud IJzer actie 
In 2010 heeft SVO voor het eerst een ‘SVO helpt met opruimen’/oud-ijzer 
actie georganiseerd. Deze actie was een groot succes. De meeste 
huishoudens hadden hun oud-ijzer op de in De Snikke aangekondigde 



datum al aan de weg liggen. Verder hebben de verschillende bedrijven een 
grote bijdrage geleverd. Men had de oude metalen, accu’s, etc. goed 
bewaard en het was voor SVO ‘slechts’ een kwestie van ophalen. De actie 
heeft SVO (en daarmee het dorp) een kleine EUR 500,- opgeleverd. Wat 
SVO betreft is de oud-ijzer actie hiermee een terugkerend fenomeen 
geworden en gaan we in 2011 wederom de deuren langs. 
 
Donateurs en Enquêtes 
2010 heeft ook in het teken gestaan van het werven van donateurs voor de 
SVO. Ook deze activiteit werd voor het eerst georganiseerd. Naast het 
werven van donateurs had SVO zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk 
informatie uit het dorp te verkrijgen en daartoe werd getracht zoveel 
mogelijk enquêtes ingevuld retour te krijgen. 
Het aantal donateurs is gedurende 2010 uitgegroeid tot bijna 70% van alle 
huishoudens. Uiteraard is SVO erg blij met dit hoge percentage, omdat 
hiermee enerzijds de betrokkenheid van het dorp bij het voortbestaan van 
gymzaal en dorpshuis is getoond en anderzijds uiteraard vanwege de 
financiële steun die dit met zich meebrengt. 
Ook het inwinnen van informatie middels de enquêtes kan succesvol 
genoemd worden. De informatie uit de enquêtes is gedeeld met de 
verenigingen van Odoornerveen, zodat een ieder voordeel kan doen met 
de door de bewoners verstrekte informatie, wensen en tips. 
 
WK 
Uiteraard zijn alle wedstrijden van het Nederlands voetbal elftal in het 
dorpshuis bekeken. De firma Tapir was weer zo goed om haar beamer uit 
te lenen en de vrijwilligers maakten het wederom mogelijk dat alle kijkers 
werden voorzien van een borrel of een snack uit de hagelnieuwe frituurpan 
van SVO. De grootte van de groep kijkers varieerde met het tijdstip van de 
wedstrijd en over het algemeen kunnen we stellen dat het WK intens is 
beleefd! Op naar het EK in 2012. 
 
Barcompetitie 
Ook nieuw in 2010 (het houdt maar niet op) is de barcompetitie. Tijdens 
overleg met de jeugd in december 2009 is het idee geopperd om een 
competitie te starten tussen verschillende teams die elk proberen om een 
zo succesvol mogelijk feest te organiseren. Succesvol betekent in dit geval, 
zo veel mogelijk bezoekers. In juli was het de beurt aan teamcaptain Sanne 
Dijks om het volk op de been te krijgen. Met prachtig weer en een live band 
die heerlijk buiten kon optreden werd het een erg gezellige avond. In 
oktober was Sara Hoekman aan de beurt om samen met haar team zo veel 



mogelijk mensen in het dorpshuis te krijgen. Sara had gezorgd voor een DJ 
die de zeer goed bezochte avond met beeld en geluid extra luister bijzette. 
In 2011 zijn de laatste 2 teams aan de beurt en kort voor de zomer zal SVO 
deze competitie afsluiten met een feestavond en prijsuitreiking. 
 
DW4D 
De Drentse Wandel 4-Daagse is in 2010 weer door Odoornerveen 
gekomen. Op Hemelvaartsdag zijn ongeveer 2500 wandelaars door ons 
prachtige dorp gewandeld waarbij ze gebruik hebben gemaakt van de 
stempelpost bij het dorpshuis. De opbrengst van dit evenement is naar 
cvMIK en PB gegaan ten behoeve van het dorpfeest dat, zoals eerder 
gemeld, eveneens in 2010 plaats heeft gehad in Odoornerveen. 
 
OVO naar SVO-Sport 
In 2010 heeft OVO aangegeven niet verder te kunnen als bestuur vanwege 
een gebrek aan bestuursleden. In overleg met de Deelnemers Advies Raad 
is besloten dat SVO de taken van OVO per 1-1-2011 zou overnemen, 
hetgeen ook is gebeurd. Omdat SVO als stichting geen contributie 
betalende leden mag hebben, is ervoor gekozen om de sporters 
“deelnemer” te maken van SVO-Sport. De hoogte van het bedrag dat deze 
deelnemers betalen als “sport-bijdrage” is gelijk aan het bedrag dat men 
aan OVO betaalde als contributie. 
Alle taken van OVO zijn overgenomen door SVO, dat betekent dat alle 
wekelijkse sporten gewoon doorgang vinden en dat de jaarlijkse activiteiten 
zoals toernooien ongewijzigd blijven plaatsvinden. Om te zorgen dat de 
sporten voldoende aandacht blijven behouden, heeft SVO een Sport-
Coördinator aangesteld, namelijk Edwin Broekkamp. Edwin maakt geen 
onderdeel uit van het bestuur van SVO, maar rapporteert als externe 
coördinator aan het bestuur. 
SVO hoopt erop (en vertrouwd erop) dat de vrijwilligers die zich voorheen 
hebben ingezet tijdens de toernooien ook in de toekomst hun enthousiaste 
deelname blijven geven ten behoeve van sportend Odoornerveen. 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
CAFÉ ODOORNERVEEN – LIVE BAND !! 
 
Afgelopen vrijdag 25 maart stond een optreden van de band Rootz 
gepland. Helaas echter was de band als gevolg van ziekte niet in staat om 
dit optreden te verzorgen. Alle inwoners van Odoornerveen zijn hierover 
tijdig geïnformeerd 
 
Gelukkig is er in overleg met sponsor Tapir met Rootz een nieuwe datum 
geprikt om Odoornerveen alsnog te verwennen met lekkere gitaarmuziek.  
Zoals eerder aangegeven speelt de formatie Rootz zowel eigen nummers 
als covers in de stijl van CCR, John Fogerty, Bruce Springsteen, Black 
Crowes, Melissa Etheridge, etc. 
Kijk voor meer informatie op www.rootzmusic.com. 
 
De nieuwe datum voor het optreden van Rootz is: 
Vrijdag 15 april 2011, vanaf 21.00 uur in dorpshuis De Miet in 
Odoornerveen. De reguliere pokeravond komt hierdoor te vervallen. 
 
Graag tot ziens!! 
 
 
SVO HELPT MET OPRUIMEN! 
Op zaterdag 4 juni 2011 komt SVO weer 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. 
 
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. 
 
Alexander Evenhuis 
voorzitter 



N.B.v.P.- VROUWEN VAN NU 
 
29 maart was onze afdelingsavond met als onderwerp Hersenletsel en de 
gevolgen. Francisca Smit van de Hersenstichting kwam hier over vertellen. 
We kregen informatie over : 
1. De anatomie van de hersenen en wat de hersenen doen: Ze sturen ons 
lopen, denken, praten, lachen, geheugen,gevoelens, emotie en karakter en 
gedrag. De hersenen maken je tot wie je bent. Verder werd de werking van 
het ruggenmerg , hersenstam en grote hersenen ,linker - en rechter 
hersenhelft en kleine hersenen uitgelegd. 
2. Het ontstaan van hersenletsel: 
– van buitenaf door bijv. ongeval, infectie of zuurstoftekort. 
– van binnenuit door bloedvaten ( TIA, beroerte), tumor, “slijtage”, zoals 
dementie en ziekte van Parkinson, MS. De risicofactoren van een beroerte 
en TIA zijn: Aanleg en ouderdom, hoge bloeddruk, diabetes, hoog 
cholesterol, veel roken, alcohol drinken, veel zout /vet eten, overgewicht en 
weinig beweging. 
3. De belangrijkste gevolgen van hersenletsel zijn afhankelijk van: de plaats 
in de hersenen, de ernst van de beschadiging en persoonlijke factoren 
zoals leeftijd en conditie vooraf. Soort gevolg: lichamelijk, cognitief, 
persoonlijkheid. 
4. De invloed op de omgeving: -“ze zeggen dat ik veranderd ben” 
-Karakterverandering is niet altijd meteen zichtbaar -verschilt per persoon-
zowel positief als negatief. 
5. Herstel - lichamelijk herstel door oefenen; - eerste 6 weken hoge 
herstelkansen; - tot ca 2 jaar goed herstel mogelijk ;stabiel, daarna nog 
herstelkansen; Herstel cognitieve functies: hoe jonger hoe groter de kansen 
en afhankelijk van conditie en wil. 
6. Hoe er mee om te gaan? 
Rouwverwerking, structuur en regelmaat , evenwicht tussen aanvaarding 
en stimuleren, patiëntenvereniging. En dan zinvol leven kan dat? Het 
aanvaarden van het anders worden. Kortom : Hersenletsel heeft invloed op 
de patient en op de omgeving. Hersenen maken je tot wie je bent. 
 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 12 april. Deze avond gaat over 
Paasgebruiken. 

Mieke Garvelink, notulist. 
 



DE ZONNEBLOEM KLEURT JE LEVEN 
 
De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van 
mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke 
beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement 
dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te 
trekken, leveren vrijwilligers een plezierige impuls aan het leven. Om 
bezoek te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten is geen 
lidmaatschap nodig. Voor bezoekwerk hoeft niet betaald te worden, voor de 
meeste andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld dagtochten, wel. 
 
Als u graag zo nu en dan een bezoekje krijgt van een vrijwilliger of wilt 
deelnemen aan activiteiten kunt u contact opnemen met de plaatselijke 
contactpersoon van Odoornerveen : Mieke Garvelink, Tel. 0591-38 73 07  
Persoonlijk contact is de kernkwaliteit van de Zonnebloem. 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Hier komt alweer het vijfde rijtje met BINGOgetallen, zes in totaal: 
 

 – 40 – 32 – 49 – 71 – 12 – 43 – 
 
We nemen aan dat u nog geen volle kaart heeft en dat er dus nog wat weg 
te strepen valt. Een volle kaart kunt u, aan de achterkant duidelijk voorzien 
van uw naam en adres, inleveren bij Henk Nienhuis, Noordzijde 17. 
 


