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Het jaar 2021 is alweer twee maanden onderweg. Helaas zitten wij met elkaar nog steeds
in de coronacrisis. Het is momenteel de tijd van: ‘de haren worden langer en bij sommigen
de lontjes korter’. De vaccinaties komen zo langzamerhand goed op gang. Echter voordat
iedereen een vaccinatie heeft gehad, zitten we misschien al in juli/augustus.
Als vereniging merken wij natuurlijk ook de gevolgen van de coronaperikelen. Ons gebouw is al geruime tijd gesloten voor onze vrijwilligers en bezoekers. Enkele werkgroepen
kunnen nog wel werkzaamheden doen, maar dan online. Vergaderen lukt nog wel via
MS-Teams of Zoom. Wij missen echter allen de persoonlijke contacten.
De Algemene Ledenvergadering willen wij als bestuur graag op donderdag 15 april a.s.
houden. Helaas zal dit online moeten. U kunt zich hiervoor aanmelden. Zie de agenda voor
de algemene ledenvergadering die in deze Nieuwsbrief is opgenomen. Op deze agenda
staat ook een wijziging van de statuten. Deze wijziging was een voorwaarde om de ANBIstatus te krijgen.
De redactie van De Kloetschup heeft zich ingespannen om De Kloetschup in een nieuw
jasje te steken. Eén en ander ziet er volgens ons heel fraai uit met de nodige kleur. Er wordt
begonnen met de omslag en in de loop van het jaar komen er meer pagina’s met kleur. Redactie van De Kloetchup hartelijk dank voor jullie werkzaamheden.
En dan de toekomstige verhuizing naar De Boerhoorn. De verwachting is op dit moment
dat de nieuwe Boerhoorn (MFC en Gezondheidscentrum) medio november gereed is. Het
RHG krijgt daar op de kopse kant van het sporthalgedeelte een vaste ruimte van ongeveer
44 m2, alsmede een ruime berging. Daarnaast huren wij nog een vergaderruimte voor die
dagdelen dat onze vrijwilligers aan het werk zijn.
Genoemde ruimtes zijn met elkaar een stuk kleiner dan onze huidige ruimte boven de
voormalige Rabobank. Als RHG hebben wij in de loop der jaren heel veel spullen gekregen
en verzameld. Dat konden wij allemaal wel een plaatsje geven omdat er veel ruimte was.
Helaas kunnen wij lang niet alles meenemen naar de nieuwe Boerhoorn. Voor de spullen,
welke wij niet meenemen zoeken wij nog een oplossing.

9451 EL ROLDE
Tel.: (0592) 24 39 59
E-mail: secretaris@rhg-rolde.nl
Website:
www.rhg-rolde.nl

Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 april, aanvang 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zullen wij de Algemene
Ledenvergadering dit jaar digitaal doen via de applicatie MS-Teams. Er is geen mogelijkheid om persoonlijk aanwezig te zijn, ook de bestuursleden melden zich aan vanuit huis.

Voor deelname aan deze algemene ledenvergadering dient u zich vooraf aan te melden
door een e-mail te sturen naar secretaris@rhg-rolde.nl. Wilt u hierbij aangeven met welk
e-mailadres u wilt inloggen? Ook eventuele vragen kunt u alvast inbrengen door deze te
mailen naar het genoemde e-mailadres. Graag ontvangen wij uw aanmelding en eventuele
vragen uiterlijk op 31 maart 2021. Wij zullen u in de week voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering de vergaderstukken zoals genoemd bij agendapunten 2, 4, 5 en 7 per
e-mail toesturen.
U bent van ons gewend dat wij in combinatie met de Algemene Ledenvergadering een
lezing organiseren, helaas is daar in de huidige situatie geen mogelijkheid voor. We hopen
echter wel op uw aanwezigheid.
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering treft u hieronder aan.
Agenda Algemene Ledenvergadering op 15 april 2021 (20.00-21.00 uur)
1. Opening en een korte toelichting op MS-Teams
2. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering op 26 februari 2020
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
5. Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester
6. Benoeming kascommissie 2021
7. Begroting 2021
8. Wijzigen statuten (voorwaarde voor ANBI-status)
9. Beantwoording toegestuurde vragen
10. Sluiting vergadering

Wijziging statuten
Zoals in de Nieuwsbrief van december jl. is aangegeven heeft het RHG de Culturele ANBIstatus gekregen. Dit maakt het mogelijk om giften aan het RHG af te trekken van de inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst verleende deze
status onder de voorwaarde dat de statuten van het RHG op één punt moesten worden
aangepast. Het betreft artikel 16 van onze statuten. In het kort komt deze wijziging op het
volgende neer.
Het huidige artikel 16 bepaalt, dat na een eventuele liquidatie het eventueel resterend
batig saldo ten goede moet komen aan een instelling of instellingen, welke door de Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding is of zijn aangewezen.
Voor de ANBI-status eist de Belastingdienst, dat bij opheffing een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortige doelstelling als het RHG.
Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus bereidt op dit moment de statutenwijziging voor, alsmede een besluit voor de Algemene Ledenvergadering. Dit besluit zal
u in de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2021 worden voorgelegd (zie punt 8 van de
agenda van de Algemene Ledenvergadering).

Contributie 2021
In de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2020 is besloten de contributie voor het
lidmaatschap van het RHG vast te stellen op € 20,00.
In dit nummer van De Kloetschup treft u de contributienota voor 2021 aan. Gevraagd wordt
het bedrag van € 20,00 voor 15 april 2021 over te maken. Ook nu geldt dat bij niet tijdige
betaling daarna een bedrag van € 2,00 wegens administratiekosten in rekening kan worden gebracht.

Schatgravers in de zandverstuiving
De opgeknapte zandverstuiving in het Boerbos is voor mensen met een metaaldetector
blijkbaar erg aantrekkelijk. Regelmatig zien wij daar mensen met zo’n apparaat in de hoop
iets bijzonders te vinden. Wellicht logisch, gezien de historie van dit gebied. Soms worden
wij als RHG hierover benaderd zoals in oktober 2020. Twee mannen uit Roden en Assen
hadden met hun detector iets ‘groots’ ontdekt. Helaas hadden ze geen schop bij zich en
besloten ze op een later moment terug te keren, maar niet zonder het RHG ingeschakeld
te hebben. Ze namen contact op met Ton Pots, die ze net tevoren in de krant hadden zien
staan in het artikel over het boek “Van Amen naar Nooitgedacht”. Er werd een afspraak
gemaakt op maandag 12 oktober, waarbij ook onze voorzitter aanwezig was. Gewapend
met de metaaldetector en een schop gingen de mannen aan de slag. Het viel nog niet mee.
Met de nodige inspanning werd de ‘schat’ opgegraven. Het resultaat is te zien op de foto’s:
… een oude roestige bureaulade !

Winterse taferelen in de zandverstuiving
Er was niet meer op gerekend, maar er kwam toch nog een heuse winterse periode dit jaar.
Op zondag 7 februari zorgde een sneeuwstorm voor zo’n 30 cm sneeuw en sneeuwduinen.
Dit zorgde voor veel overlast, maar ook voor veel plezier. Vooral in deze coronatijd.

Vanaf maandag werden de heuvels in en rondom de zandverstuiving druk bezocht door
kinderen met sleetjes. De missie destijds in 2016 van de Rolder Boermarke en het Rolder
Historisch Gezelschap om de zandverstuiving op te knappen en de grote zandheuvel weer
in de oude staat te brengen, kan zeker als geslaagd worden beschouwd.
Met veel plezier kon men weer volop met de slee naar beneden glijden!

Boek “Van Amen tot Nooitgedacht”
In onze vorige nieuwbrief noemden wij al dat de tweede druk van het boek “Van Amen tot
Nooitgedacht” binnen is. U kunt nog steeds een exemplaar bestellen. Leden van het RHG
betalen 10 euro en voor niet leden is het boek te koop voor 15 euro. Een exemplaar is te
bestellen door te bellen met Thale Lesschen (0592-352221), of door een e-mail te sturen
naar secretaris@rhg-rolde.nl.
Het boek bevat ook een uitneembare fietsroute die langs alle dorpen voert en de mooiste
plekjes aandoet. Met het boek op de pakjesdrager komt de fietser veel te weten over de
omgeving.

Schenkingen
- Familie Speulman te Rolde: Duitse helm uit WO II, gevonden bij de bouw van een garage
aan de Asserstraat te Rolde;
- Mw. Y. van der Koogh-Hiddema te Rolde: Kroniek van de week. Nummer 9 d.d. 14-02-1948
pp. 4 en 5. Artikel: “Morgen in het Drentse land” (over Rolde);
- Mw. H. Regien te Rolde, ontvangen via dhr. R. Brands te Rolde: 1 sigarendoos van Hotel/
café Piest, 1 woordenboekje “Kocks”, 1 programma Rolde 800 jaar, 1 boekje biljarten.

Nieuwe aanwinsten
Aangeschaft door bestuur RHG:
- Woud, A. van der, Het landschap. De mensen. Nederland 1850-1940. Amsterdam, Prometheus, 2020. Rolde wordt vermeld op pp. 26 en 29;
- Nieuwe Drentse Volksalmanak 2020; jaarboek voor geschiedenis en archeologie. Assen,
Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak, 2020. In artikel van M. van der Merwe pp. 148149 over ‘cup marks’ = kleine, ronde, door de mens uitgehouwen kuiltjes in steen op de
dekstenen van Hunebed D16 te Balloo.
Geschonken door dhr. K. Willems te Beilen:
- Jong, Dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1 t/m 14
tweede helft. ’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1969-1991. Rolde wordt vermeld in dl. 1 p.
234 en dl. 5 p. 392.
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