
 

 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR   c.v. MIK     – KAN INGELEVERD WORDEN 
T/M   3 mei 2012     
 
Toch grotendeels nog een mooie dag op deze "Goede Vrijdag", volop zon, 
wat een lenteachtig gevoel gaf. 
In de namiddag, net toen ik daar ook even van wilde genieten en mijn 
tuinstoel buiten zette op een – wat ik dacht – mooi beschut en zonnig 
plekje, draaide de wind. Een half uur later was de lucht al bewolkt en de 
zon verdwenen. De stoel en ik gingen dus weer naar binnen. 
Over wat nu te doen, hoefde ik niet lang nadenken; er moest nog een 
stukje voor de Snikke worden geschreven. Dit had natuurlijk al veel eerder 
klaar moeten zijn, maar er duiken altijd weer andere dingen op die op dat 
moment belangrijker zijn of lijken te zijn. 
Terwijl er buiten wordt gezaagd en er af en toe een conifeer het loodje 
legt, dwalen mijn gedachten af naar Pasen zoals ik dat vroeger beleefde. 
De omstandigheden en de plaats mogen verschillen, maar de traditie van 
"Neutie schieten" wordt nog altijd in ere gehouden. 
Op de deel of in de schuur werd met krijt een mooie rechte lijn getrokken 
waarop de eerste noten werden ingezet. Aan het eind werden een aantal 
zijlijntjes getrokken. Schoot je "dik" dan moest je de noten die je schuldig 
was daarop bijzetten. Waren de noten op dan kwamen er centen bij.  
Dan werd het in mijn (kinder)ogen pas echt spannend.     
Soms lagen er flinke bedragen bij en in het Drents woordenboek las ik dat 
er in Gasselte zelfs een keer een geit was bijgezet. Dit zal wel een 
uitzondering zijn geweest. 
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Wij kinderen hadden onze noten in een "paosbulegie" dat we om de nek 
hadden hangen. Het was een door onszelf gehaakt netje van garen, vaak 
van verschillende kleuren katoen.  
Op tweede paasdag is er in de gymzaal weer "neutie schieten" maar zoals 
op bovenstaande manier gaat het niet meer. Van elke deelnemer wordt 
een score bijgehouden met plus- en minpunten 
Niemand hoeft ook maar een noot mee te nemen. Aan het eind van de 
morgen is er een finale en komt er een prijswinnaar uit bus. 
Mocht je het spel niet kennen, maar toch graag eens meedoen, elke 
Odoornervener is van harte welkom. Het is altijd een heel gezellige 
morgen! Hopelijk tot ziens!  En anders bij het paasvuur! 
 
 



AGENDA 
 
  8 apr – Eerste Paasdag 
  9 apr – Tweede Paasdag 
  9 apr – Neuties schieten 
  9 apr – Paasvuur 
13 apr – Pokeren 
17 apr – Plattelandsvrouwen 
18 apr – Klaverjassen 
21 apr – Oud papier (c.v. MIK) 
27 apr – Pokeren 
  1 mei – Laatste dag opgave Zomergroet c.v. MIK 
  3 mei – Laatste dag copy De Snikke inleveren 
11 mei – Pokeren 
15 mei – Plattelandsvrouwen 
19 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
25 mei – Pokeren 

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

 



KLEURPLAAT 
 
1 t/m 6 jaar    7 t/m 12 jaar 
Anne Ruiter  50 pnt  Shirley Boegheim 50 pnt 
Anna Kroezinga 20  Tristan Boegheim 40 
Milan Evenhuis 20  Sanne Boels  30 
Marloes Boels  20  Lars Eggens  10 
Esmee Evenhuis 20  Jeffrey Eggens 10 
Marlijn Eggens 20 
Sterre Radema 20 
Noor Radema  20 
 



N.B.v.P. - VROUWEN VAN NU 
 
Op 5 april zijn we met 17 dames voor een rondleiding naar keramisch 
museum "Goedewaagen" vertrokken. Daar aangekomen werden we 
ontvangen door 2 vrijwilligers van het bedrijf. We kregen koffie met een 
koek aangeboden. Tijdens de koffie werd er verteld over het bedrijf. 
Het bedrijf is begonnen in mei 1612 in Gouda, dus volgend maand bestaat 
het 400 jaar. Ze zijn beroemd geworden door de pijpenmakerij. 
De eerste pottenbakkerij werd overgenomen door de zoon van de 
pijpenmakerij, de andere zoon nam de pijpenmakerij over. Er was een 
samenwerking want de pijpenmakerij had geen oven, dat werd gedaan in 
de pottenbakkerij. 
In 1909 werd er een nieuw pand gebouwd aan de rand van Gouda, 
zonder elektriciteit. In 1910 was het de eerste fabriek met stroom, de stad 
had dit nog niet. Omdat de familie omgang had met Prins Hendrik, kregen 
ze het predicaat Koninklijk voor hun naam. 
Toen de eerste wereldoorlog uitbrak hadden ze het moeilijk. Er waren 
geen grondstoffen meer en er was geen export. In 1920 begonnen ze met 
het fijnere aardewerk doordat ze andere grondstoffen kregen. In 1928 
werd er turf uit Nieuw-Buinen gehaald voor de ovens. 
Toen de tweede wereldoorlog uitbrak moesten ze serviezen maken voor 
de Duitsers. Halverwege 1944 konden ze geen grondstoffen meer krijgen 
en werd de fabriek stil gelegd. Na de oorlog was alles op de bon en brak 
er een moeilijke tijd aan. 
In 1963 werd het gehele bedrijf overgeplaatst naar Nieuw-Buinen. Hier 
was de werkloosheid hoog en konden ze aan personeel komen. De 
porseleinschilders in Gouda konden meer verdienen in de bouw. Er 
werden ook nog andere aardewerkfabrieken overgenomen. Ze zijn eerst 
begonnen met Delfts blauw aardewerk. Door overname van andere 
bedrijven zijn er andere ideeën ontstaan. 
Er zijn op dit moment 20 personen werkzaam in het bedrijf waarvan 7 op 
kantoor en 2 dames die porselein schilderen Op dit moment zijn ze druk 
bezig met de Floriade, het voltallige personeel wordt ingezet. Vrijwilligers 
zijn oproepbaar voor rondleidingen. Er worden nog vrijwilligers gezocht. 
Iets voor U? 
Tijdens de rondleiding werd ons nog verteld hoe alles wordt gemaakt van 
poeder tot product. Er zijn 3 groetovens aanwezig die computer gestuurd 
worden en een hitte halen van 1060 graden. Klei wordt gegoten in mallen, 
gedroogd, gebakken en geglazuurd. Dit hele proces neemt ongeveer een 
weekend in beslag, afhankelijk van het product. Als het nodig is wordt het 
product geschilderd. Dit gebeurt niet veel meer handmatig. 



Het nieuwste product op dit moment is een kandelaar in de vorm van 
Nederland. Op de Floriade staat de grootste vaas die ze ooit hebben 
gebakken, namelijk 1.20 meter hoog. In 1983 ging de familie Goedewagen 
uit het bedrijf. De huidige directeur woont in Amersfoort. 
Na de rondleiding hebben we nog wat rondgesnuffeld in het museum en in 
de winkel. Het was een geslaagde excursie. 
 
Groeten van de reiscommissie en iedereen een vrolijk pasen!!!!!!! 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
JAARVERGADERING 
Donderdag 22 maart vond onze jaarvergadering plaats. Er waren op deze 
avond zo’n 20 dorpsbewoners aanwezig. Na welkom door de voorzitter 
werd de agenda afgewerkt. De kas is weer gecontroleerd en alles zag er 
netjes uit.  
Een greep uit de zaken die afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd:  

• Het paasvuur, door extreme droogte mocht het dit jaar doorgaan 
mits we zorgden voor een watertank; dit bleek geen overbodige 
luxe te zijn. 

• De Drentse wandelvierdaagse deed dit jaar Odoornerveen weer 
aan en ongeveer 1500 mensen kwamen langs de stempelpost bij 
het dorpshuis. Alle verenigingen hebben hiervoor vrijwilligers 
geleverd. 

• Het plan Bungalowpark De Boschkamp. Tegen dit plan is bezwaar 
aangetekend. Eén van de redenen is de voorgenomen ontsluiting 
op de Borgerzijtak. 28 maart is het bezwaarschrift mondeling 
toegelicht bij de Raad van State in Den Haag. 

• Gebruikelijk contact met de gemeente omtrent snoeiwerk, conditie 
wegen/belijning, straatverlichting etc. 

• De schoonmaakactie in het dorp. 
Na het officiële gedeelte kwam mevr Zijnge, werkzaam als fysiotherapeute 
in de praktijk van de heer Kindermans in Schoonoord, ons iets vertellen 
over fysiotherapie. Een veel voorkomende kwaal is problemen met de rug, 
hiervoor komen veel mensen bij hen terecht. Na afloop werd haar namens 
het bestuur een tas met streekproducten aangeboden. 
 
SCHOONMAAKDAG ODOORNERVEEN 
Zaterdag 17 maart was het zover. Er waren in totaal 15 vrijwilligers. 
Na eerst een kopje koffie te hebben genuttigd en onze fluoriserende 
hesjes te hebben aangedaan zijn we om 9.30 uur gestart. 
Dit jaar hebben we de Borgerzijtak, Noordzijde, Zuidzijde, Achterweg en 
de Torenwijk gedaan. We kwamen van alles tegen: veel lege drank- 
flessen, autobanden en een hoop plastic flesjes en blikjes. Rond 12.30 uur 
waren we klaar en hebben in het Dorpshuis nog een drankje gedronken. 
Het was een geslaagde dag met een opbrengst van 125kg, 20 kg. meer 
dan vorig jaar. 
Bij deze willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de goeie inzet 
van het rapen van zwerfafval. 

Bestuur Plaatselijk Belang. 



 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
ZOMERGROET 
Ook dit jaar houden we een zomergroet, wie kweekt de grootste en 
zwaarste pompoen! Als u zich heeft opgegeven ontvangt u de zaadjes in 
de bus. De pompoen wordt op 8 september bij uw thuis beoordeeld. 
Tijdens de fietspuzzeltocht op 9 september wordt de uitslag bekend 
gemaakt. 
Opgeven kan bij Anita Begeman (tel.381780) en 
Mariska Oving (tel. 381509). 
U kunt zich opgeven tot 1 mei waarna de zaadjes in 
mei worden thuisbezorgd. Meedoen is gratis. 
 
 
NEUTIES SCHIETEN 
Op Tweede Paasdag, maandag 9 april, wordt er weer geprobeerd zoveel 
mogelijk neuties van de lijn af te schieten. 

De deur van 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 Tweede Paasdag. 
Bestuur c.v. MIK 
 



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
JAARPROGRAMMA cv. MIK VANAF APRIL 2012 T/M FEBRUARI 2013 
Let op eventuele nadere informatie in de Snikke.  
 
ma 09 apr. Neuties Schieten 
Waar?  De Miet is open om 9.45 uur en wij beginnen om 10.00 uur. 
Voor wie? Voor ieder die een gezellige ochtend wil hebben. 
 
zo 03 jun. Waterspektakel 
Waar?  De Miet is open om 13.30 uur en wij beginnen om 14.00 uur 
Voor wie? Voor ieder die een gezellige en natte middag wil hebben. 
Opgeven bij? Wendy Cremers  tel. 531825 
  Anita Begeman tel. 381780 
 
za 08 sept. Zomergroet > Ophalen pompoenen voor beoordeling 
Opgeven bij? Anita Begeman tel. 381780 
  Mariska Oving  tel. 381509 
 
zo 09 sept. Fietspuzzeltocht + beoordeling zomergroet pompoenen 
Waar?  De Miet: inschrijven vanaf 13.00 uur en start vanaf 13.30 

uur. Neem svp een pen mee! 
Voor wie? Jong en oud. Afstand ca. 15 km.  
Inlichtingen? Wendy Cremers tel. 531825 
  Mariska Oving  tel. 381509 
 
vr 19 okt. Smokkeltocht 
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. 531825 
 
zo 11 nov. Lampionnenkeuring 
(indien andere datum, wordt dit bekend gemaakt in de Snikke) 
Waar?  De Miet van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Wie?  Alle kinderen tot 12 jaar 
 
vr 16 nov. Tieneravond 
Waar?  In De Miet van 19.30uur tot 22.00 uur. 
Wie?  voor de tieners 12 t/m 16 jaar. 
 



wo 5 dec.  Sinterklaas 
Waar?  Odoornerveen 
Inlichtingen? Anita Begeman tel. 381780 
  Wendy Cremers tel. 531825 
 
vr 25 jan.  Toneelavond 

Nadere informatie in De Snikke 
 
do 14 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 

 



ZONNEBLOEM 
 
Herinnering voor de gasten die op 7 mei een boottocht willen meemaken 
van Meppel naar Blokzijl. Twee dames hebben zich al aangemeld. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Graag opgeven voor 20 april a.s. bij 
ondergetekende. 
Namens de Zonnebloem: Mieke Garvelink, contactpersoon 
Odoornerveen. Tel.nummer 387307. 
 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD'VEEN 
 
De stichting Verenigingsgebouw organiseert ook dit jaar weer een oud 
ijzer actie.  
Alweer voor het derde jaar komen wij huis-aan-huis langs om uw oud ijzer 
op te halen. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de exploitatie 
van ons verenigingsgebouw. Wij komen bij u langs op 2 juni; het betreft 
hier een vooraankondiging. In de Snikke van mei herhalen we deze 
oproep en voorzien we u van het ophaaltijdstip. 
Hebt u nu al aanzienlijke hoeveelheden die u vóór 2 juni kwijt wilt? Neem 
dan telefonisch contact op met Jan Willem Eggens, tel.nummer 381450. 
 



PLAATSELIJK BELANG 
 
PAASVUUR 
Verschillende mensen uit het dorp hebben al heel wat takken naar de 
paasbult toegebracht. 
De paasbult groeit al mooi en zaterdagmiddag a.s. heeft u de laatste 
mogelijkheid om uw takken hiervoor aan te leveren. Maandag 9 april, 2e 
paasdag wordt het paasvuur om  
20.00 uur ontstoken aan de Noordzijde 33. 
Wij rekenen op uw komst! 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 



110 JAAR GELEDEN 
 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 24 april 1902 
 
Schoonoord – 22 april 1902 
Naar wij vernemen moet bijna alle rogge in 't Odoornerveen vergiftigd zijn 
door het gebruik van Chili-salpeter, waarin vermoedelijk perchloraat 
aanwezig is geweest. De vergiftiging kenmerkt zich door een 
donkergroene kleur; de plantjes schieten niet omhoog, doch beginnen bij 
elkaar te krullen en kruipen op den grond. 
Op aanraden van een deskundige besloten enkele landbouwers de rogge 
om te ploegen, teneinde het land met haver te bezaaien, terwijl anderen 
vooreerst eens afwachten hoe de rogge zich verder zal houden. 
Verschillende landbouwers lijden hierdoor groote schade. 
 



N.B.v.P. – VROUWEN VAN NU 
 
Op dinsdag 13 maart was mevrouw Fatemah Tagvaei uit Peize bij ons te 
gast. Zij komt haar verhaal doen over haar vlucht uit Iran. Fatemah en 
haar gezin zijn gevlucht na de overname van het regime van de Sjah van 
Perzië door Ayatollah Khomeini.  
Fatemah was docente scheikunde, natuurkunde en biologie. Veel van 
haar familie was werkzaam in het onderwijs. Haar leven in de tijd van de 
Sjah was vol rijkdom. De vrouwen waren onder de Sjah geëmancipeerd. 
Iran is een rijk land door de vele kostbare grondstoffen.   
In 1979 werd de macht overgenomen door Khomeini. Vanaf dat moment 
moesten de vrouwen zwaar gesluierd lopen. Mochten o.a. niet met 
mannen praten, vrouwen mochten geen les geven aan mannelijke 
studenten. Fatemah accepteerde al die veranderingen als vrouw niet en 
ging haar eigen gang met als gevolg dat zij diverse malen in de 
gevangenis werd gezet. Dit was erg zwaar. De mensen werden erg slecht 
behandeld. Veel mensen werden opgesloten in één kleine ruimte en 
werden gemarteld. Door haar familie werd zij meerdere keren vrijgekocht. 
Alleen met veel geld lukte dat. 
Haar man werd ook gevangen genomen. Haar oudste zoon van 14 jaar 
moest kiezen: het leger in of vluchten. Hij heeft toen besloten via veel 
omwegen te vluchten naar Duitsland. Later is Fatemah ook gevlucht met 
haar 3 zonen o.a. via Turkije naar Nederland. Het gezin is sinds 1991 in 
Nederland. Eerst hebben ze 2 jaar in het asielcentrum in Veendam 
verbleven. Toen kreeg zij en haar gezin een woning in Peize. Voor het 
verkrijgen van een Nederlands paspoort is zij 6 jaar bezig geweest om 
Nederlands te leren en ook heeft zij een opleiding MBO techniek gevolgd. 
Na 7 jaar is haar man uiteindelijk via haar broer die in Australië woont, 
vrijgekomen en met zijn gezin herenigd in Nederland. De hereniging was 
voor het gezin niet makkelijk na zoveel jaren gescheiden te zijn van 
elkaar. 
In de pauze worden diverse jurken uitgestald. Zoals haar kennismakings- 
verlovings- en trouwjurk. Deze zijn gemaakt en ontworpen door haar oma. 
Na de pauze zijn er nog een aantal vragen gesteld. Zij woont nog steeds 
in Peize met haar man en heeft het in Nederland goed naar haar zin, ook 
al moeten ze nu leven van een uitkering. Daar ze moeilijk werk kan vinden 
is ze lezingen gaan houden op scholen en vrouwenverenigingen. Dit doet 
ze nu al 17 jaar met heel veel plezier en elan. In 2013 gaat ze een boek 
schrijven over haar zeer bewogen leven. 
 
De volgende bijeenkomst is 17 april 2012, Notulist Hetty v.d.H. 



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD’VEEN 
 
Notulen Jaarvergadering SVO  
  
Datum:   20-03-2012 
Locatie:  Dorpshuis 
Aanwezig: Alexander Evenhuis, Robert Nijboer, Marco den Aantrekker, Jan Willem 

Eggens, Karin Radema 
Aanwezig dorp: Jan Noorlander, Marijke Lubberts, Ria Blankenstein, Stiny van Bergen, 

Anita Begeman, Marjan Brauckman, Hilly Cremers, Geert Boels, Harm 
Cremers, Adri  van Bergen, Jo van Bergen, Roelof Oosting, Hans van 
der Klis, Edwin Broekkamp, Gineke Loman, Minie Boels 

 
1. OPENING 
Voorzitter Alexander Evenhuis opent de jaarvergadering door ieder van harte welkom te 
heten. Hij meldt dat de koffie en twee consumpties vanavond voor rekening zijn van SVO. 
 
2. NOTULEN 
De notulen van de jaarvergadering d.d. 15-03-2011 zijn in de Snikke van april 2011 reeds 
verschenen. Ook ter vergadering zijn ze inzichtelijk voor de vergadering.  
Gineke Loman merkt over de inhoud op dat “SVO hoopt dat het aantal donateurs niet zal 
wijzigen in 2011” (blz. 2, vierde dot). Zij neemt aan dat hier wordt bedoeld dat wij hopen 
dat het aantal niet lager wordt.  
Dit is correct. 
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.  
 
3. JAARVERSLAG 2011 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Robert Nijboer.  
Geert Boels vraagt zich af of het aantal bedrijfssponsoren van 50 niet wat te hoog 
gegrepen is. 
SVO beaamt dat dit een fors aantal is en realiseert zich ook dat dit niet ineens bereikt zal 
worden. Voor 2012 mikken we op 15 bedrijven. Dit aantal is ook het oorspronkelijk doel 
geweest. We hopen daarna langzaam in aantal te groeien, maar realiseren ons  ook dat er 
verloop zal optreden. De logo’s van de bedrijven hangen in de hal van het 
verenigingsgebouw. Verenigingen kunnen hun aankondigingen kwijt in de voor iedereen 
toegankelijke kast, die buiten bij de ingang hangt.  
Marijke Lubberts wil weten of bedrijfssponsoren ook advertentieruimte in De Snikke 
krijgen. Dat is niet het geval. 
 
4. KASCONTROLECOMMISSIE 
In de kascommissie hadden zitting Hans van der Klis en Edwin Broekkamp. Zij hebben de 
kas in goede orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend. 
Hans van der Klis merkt op dat straks, wanneer het geld van de gemeente in verband met 
de overname van de gymzaal aan ons uitgekeerd is, het raadzaam is een tweede bank te 
zoeken in verband met de maximering van het garantiefonds. Daarnaast bieden sommige 
andere banken ook hogere rentes.  
In de kascommissie blijft Hans van der Klis zitting houden. Edwin Broekkamp wordt 
namens het bestuur bedankt voor zijn gedurende 2 jaar verrichte werkzaamheden. 
Tot nieuw kascommissielid wordt Marjan Brauckman benoemd.  
 



5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 
Ter vergadering deelt penningmeester Marco den Aantrekker het Financieel jaarverslag 
2011 uit, evenals de begroting voor 2012. 
• Financieel  jaarverslag 2011 
In het afgelopen jaar heeft het jaarthema consolidatie gewerkt. Er is een netto-resultaat 
van €20.557,86. Er is in 2011 sprake geweest van een aantal bijzondere, soms eenmalige 
baten. Er was sprake van teruggave energiebelasting over meerdere jaren, overname van 
gelden van OVO, subsidie van Kern & Kader en extra baropbrengsten uit de barcompetitie. 
Qua uitgaven vallen de hoge kosten voor verzekering op, omdat we in 2011 twee keer 
premie hebben betaald. De penningmeester raamt dat de gebruikelijke opbrengsten 
zonder voornoemde bijzonderheden, waarschijnlijk rond de € 10.000 liggen. We hebben de 
doelstelling om 1 ½ keer de jaarkosten in reserve te hebben, bereikt. 
• Begroting 2012 
De penningmeester meldt dat  in de begroting is af te lezen dat we voor 2012 een toename 
van kosten tegemoet zien door overname van de gymzaal.  De kosten voor tuinonderhoud 
zijn bijgesteld naar een niveau dat meer in overeenstemming is met de geleverde 
inspanning. Dit wordt mogelijk gemaakt door het positieve resultaat van het afgelopen jaar.  
SVO heeft besloten de tariefstelling voor externen te verlagen van €30 naar €20 per uur. 
€30 bleek een erg hoog tarief ten opzichte van vergelijkbare voorzieningen.  
SVO stelt verder voor de tarieven voor Bewegen voor ouderen in twee jaar op te hogen 
naar het gangbare tarief. In 2012 stijgt de contributie van €27 naar €31, in 2012 van €31 
naar €35. Er is geen reden de consumptieprijzen bij te stellen.  
- Harm Cremers wil weten welke subsidie SVO krijgt op BvO.  
Deze cijfers zijn niet exact te geven op dit moment. Wel is duidelijk dat het totale 
subsidiebudget op sport omstreeks de €130 bedraagt. Voor 2012 ligt de verwachting nog 
iets lager. 
- Adri van Bergen is het grote verschil opgevallen tussen de inkomsten en uitgaven 
bij BvO. Hij wil weten waar dat verschil in zit. 
De kosten voor begeleiding spelen hierin een grote rol. Daarnaast is het aantal deelnemers 
laag. Van de gemeente krijgen we subsidie op deze groep leden, hetgeen verdisconteerd 
zit in  de eerder benoemde €130 subsidie. 
- Adri van Bergen wil weten of de voormalige OVO-activiteiten afzonderlijk 
beschouwd financieel goed lopen.  
 SVO verwacht dat de sportactiviteiten kostenneutraal plaatsvinden. SVO benadrukt het 
van belang te vinden dat álle activiteiten tezamen goed draaien en focust niet op een 
afzonderlijk onderdeel. 
- Edwin Broekkamp informeert naar het type waterverbruik. 
Het betreft hier regulier verbruik voor met name douche en toilet. Tijdens de DW4D treedt 
doorgaans een kleine piek op in het verbruik.  
- Jan Noorlander memoreert aan het vrijwilligerschap tijdens particuliere feestjes. 
Hij bemerkt tegenzin bij de inzet als vrijwilliger op dit soort feestjes, aangezien ze puur 
gericht zijn op winst. Meer aanwezigen in de zaal delen dit gevoel. 
SVO is zich hiervan bewust  en concurreert mede om die reden niet met andere 
horecabedrijven. Dat is niet de taak van SVO en niet het doel. Wat wel eens gebeurt, doch 
relatief weinig (in het afgelopen jaar 1 x) is dat particulieren verzoeken het dorpshuis te 
mogen huren voor een eigen feestje. In 2011 was er sprake van iemand die dit reeds een 
aantal keren eerder had gedaan. SVO houdt nadrukkelijk aandacht voor gevallen als deze, 
waarbij we ons ervan bewust zijn dat vrijwilligers niet in de eerste plaats hebben gekozen 
voor het bemannen van dit soort gelegenheden.  
- Gineke Loman stelt vast dat SVO lid is van de BOKD en weet dat Plaatselijk 
Belang dat ook is. Ze vraagt zich af of het in één dorp nodig is dat twee partijen lid zijn van 
de BOKD. 



SVO was in eerste instantie lid van het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD). Het SDD is 
samengevoegd met de BOKD, waardoor het lidmaatschap is overgegaan. Tot op heden 
acht SVO het lidmaatschap zinnig en focust op de activiteiten die een relatie hebben met 
dorpshuizen. De verwachting is dat Plaatselijk Belang breder  en anders focust. Overigens 
wordt de taakstelling van de BOKD op dit moment kritisch onder de loep genomen in 
verband met provinciale bezuinigingen.  
  
6. VERGADERONDERWERPEN 
• Kern & Kader 
De voorzitter memoreert het jaarverslag waarin melding werd gemaakt van de voortgang 
met betrekking tot Kern & Kader. Er is overeenstemming met de gemeente en SVO is trots 
op het bereikte resultaat. Tekening van de overeenkomst loopt vertraging op door de 
gemeente, die op haar beurt wacht op antwoord van de belastingdienst over de eventuele 
teruggave van overdrachtsbelasting. Dat het langer duurt is voor SVO financieel niet 
ongunstig, aangezien we daardoor ook niet verantwoordelijk zijn of kunnen worden 
gehouden voor eventueel hoge kosten.  
De overeengekomen meerjarenfinanciering van €125.000 komt in principe naar SVO na 
tekening. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over verantwoording van de 
uitgaven hieromtrent. Daarnaast is binnen SVO geregeld dat over dit geld slechts beschikt 
kan worden nadat twee geautoriseerde mensen daarvoor getekend hebben. De DAR wordt 
geraadpleegd bij grote investeringen.  
SVO heeft een 10-jaren-planning met betrekking tot het onderhoud. Naar verwachting 
voldoet de €125.000 daarvoor. De eerste plannen richten zich op besparende maatregelen 
als het aanpakken van de boiler en ketel.   
• Prijsbeleid 
Reeds besproken bij het financieel jaarverslag. 
• Voorraadbeheer 
Van bestuurszijde wordt gemeld dat het voorraadbeheer goed loopt. Door beperkt in te 
kopen houden we bewust de voorraad klein, zodat er relatief weinig weggegooid hoeft te 
worden. 
 
7. BESTUURSWISSEL 
Karin Radema is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter memoreert haar inzet 
gedurende 2 jaar en bedankt haar met een VVV-bon.  
Tot het bestuur treedt Ria Blankenstein toe. Ze wordt welkom geheten in het bestuur door 
de voorzitter.  
SVO licht verder toe dat zij nog op zoek is naar een 6e bestuurslid, omdat de ervaring 
heeft geleerd dat 5 mensen te weinig zijn.  
Geert Boels vraagt zich af of het goed is om voor een even aantal bestuursleden te kiezen. 
Vanuit SVO wordt gesteld dat we, indien zich grote verschillen van inzicht zouden 
voordoen,  ook nog de beschikking hebben over Edwin Broekkamp als sportcoordinator en 
nog een beroep kunnen doen op de DAR. SVO acht daarmee het even of oneven aantal 
bestuursleden van ondergeschikt belang.  
 
8. RONDVRAAG EN WVTTK 
• Minie Boels vindt dat er de laatste tijd weinig plantjes op de tafels staan en 
verzoekt om daar aandacht voor te hebben. Ook een mooie plantenbak buiten zou volgens 
haar niet misstaan. 
Het bestuur zal hier aandacht voor hebben. 
• Marjan Brauckman memoreert het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi dat 
doorgaans plaatsvindt als de conditie van het gras slecht is.  



Het gras kan slecht zijn door lange onderbrekingen bij het onderhoud van het sportveld. In 
het afgelopen jaar heeft SVO dit niet zorgvuldig genoeg opgepakt. SVO belooft daar in 
2012 aandacht voor te hebben. Na de vergadering wordt daartoe de onderlinge 
vakantieplanning doorgenomen.  
• Hilly Cremers stelt voor een lijst op te hangen met activiteiten in het 
verenigingsgebouw. Op die manier hoopt ze dat organisatorische problemen zoveel 
mogelijk beperkt blijven. In het afgelopen jaar zag ze zich eens geconfronteerd met een 
dorpshuiszaal waar het meubilair ontbrak; een andere keer bleek de koffiemelk op.  
SVO stelt dat het goed geregeld hoort te zijn en heeft weet van de gebeurtenis met het 
meubilair. Dat was echter een incident dat naar verwachting niet opnieuw optreedt.  
• HillyCremers vraagt of het onderhoud van de singel opgenomen is in de planning. 
SVO heeft daar op de klussendag aandacht voor. De singels zullen blijven om het 
sportveld; SVO krijgt de grond van de gemeente in erfpacht. Het onderhoud van de singel 
hoort niet tot het takenpakket van de onderhoudsman.  
Harm Cremers vult aan dat wat hem betreft een grote berkenboom en drie andere kleine 
boompjes wel gerooid zouden mogen worden.  
Te zijner tijd zal hierover contact met Harm worden gezocht. 
• Harm Cremers vraagt of het biljart kan worden vervangen. Er zijn meerdere 
biljarters ter vergadering aanwezig die het idee ondersteunen. Zij wensen op de 
opbrengsten op het jaarresultaat, de daaraan verbonden baromzet en het feit dat de 
contributie vorig jaar is gestegen.  
De voorzitter stelt dat vervanging van het biljart hoog op het verlanglijstje van SVO staat. 
Verder wordt gemeld dat de contributieverhoging feitelijk niet mee kan spelen als 
argument, aangezien de verhoging van vorig jaar slechts een verhoging was om de 
tarieven in overeenstemming te brengen met de gangbare sporttarieven, nadat de 
contributie, vastgesteld in de guldentijd, ongeveer 10 jaar lang op hetzelfde niveau is 
gebleven.  
• Edwin Broekkamp wil weten welke functie Ria Blankenstein in het bestuur gaat 
vervullen.   
SVO heeft een lijst met taken waarvan Ria haar deel zal krijgen. In onderling overleg zal dit 
tot stand komen. Dat gaat ook gelden ten aanzien van de taken van een nog aan te 
trekken 6e bestuurslid.  
 
9. SLUITING 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, onder de vaststelling dat vrijwel alle  
aanwezigen ook vrijwilliger zijn bij SVO. 
 
 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
De eerste volle BINGO-kaart is nog niet ingeleverd. U maakt dus nog 
steeds kans op de hoofdprijs. De volgende 10 BINGO getallen zijn voor 
deze maand getrokken: 
 

70 – 10 – 47 – 72 – 9 – 38 – 33 – 25 – 14 - 18 
 
Heeft u alle BINGO-getallen van een kaart doorgestreept? Lever dan deze 
kaart duidelijk voorzien van naam en adres voor 3 mei a.s. in bij familie 
Nienhuis, Noordzijde 17. 
 


