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De vakanties staan weer voor de deur. Helaas kunnen wij nog niet onbezorgd met vakantie.
De coronacrisis is nog niet voorbij. Wel zijn er gelukkig al heel veel mensen gevaccineerd.
Hopelijk wordt na de zomervakantie alles weer zo’n beetje zoals het voor de coronacrisis
was. Wij verwachten, dat onze vrijwilligers in september 2021 weer aan de slag kunnen in
ons RHG-gebouw.
Evenals enkele werkgroepen vergadert ook het bestuur online via Teams. Het bestuur is
met tal van zaken bezig.
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De Algemene Ledenvergadering is op 15 april online gehouden.
Een samenvatting van het verslag is in deze Nieuwsbrief opgenomen. In verband met
de statutenwijziging was een tweede ledenvergadering noodzakelijk. Op 18 mei is deze
vergadering gehouden en is het voorstel tot de statutenwijziging goedgekeurd. Deze
statutenwijziging was noodzakelijk om de ANBI-status te verkrijgen.

2 De bordjes bij een aantal historische bomen in de oude gemeente Rolde.
Sinds 2015 zijn wij hiermee bezig. Het lijkt er nu op, dat wij na de zomervakantie deze
bordjes kunnen plaatsen.
3 De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Net als alle andere verenigingen en stichtingen hebben wij als RHG met de wet te maken. Het bestuur is bezig om middels een
stappenplan één en ander onder de loep te nemen. De meeste zaken zijn gelukkig wel
al geregeld.
4 Samen met ICtaria is het bestuur bezig om de website te vernieuwen. Ook is de privacyen ethische verklaring aangepast en op de website geplaatst.
5 Hopelijk is er dit jaar weer een Roldermarkt, op 14 september. Mocht de warenmarkt op
de dinsdag doorgaan, dan zullen wij als RHG daar zeker met een kraam staan.
Wij wensen iedereen een mooie en coronavrije zomer, net als op de volgende foto!

Zwemplezier in het
Bosbad in de tweede
zandverstuiving aan de
Nijlanderstraat te Rolde
(begin jaren ’60 van de
vorige eeuw).

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Op 15 april 2021 vond de Algemene Ledenvergadering van het RHG online plaats via
TEAMS. In totaal waren 10 leden aanwezig. Een ledenvergadering via het scherm, hoe bijzonder, maar hopelijk niet weer. Het blijft behelpen. Het persoonlijk contact wordt net als
bij iedere vereniging door iedereen erg gemist.
In de vergadering werd teruggekeken op een bewogen en door corona beheerst 2020.
Het jaar 2020 was ons jubileumjaar, 50 jaar RHG. Helaas konden al onze plannen met
betrekking tot het jubileum de ijskast in. Als bestuur hebben we al besloten de feestelijk
heden omtrent het 50-jarig jubileum te verplaatsten naar 2022.
Een werkelijk hoogtepunt van 2020 was de presentatie van ons boek: ‘Van Amen tot Nooitgedacht’. Dit vond ‘coronaproof’ plaats op de Grote Brink te Rolde. Het eerste exemplaar
werd door wethouder Henk Heijerman in ontvangst genomen. De eerste serie van 500
boeken was zeer snel uitverkocht en ook van de tweede serie zijn al heel veel verkocht. De
voorzitter bedankt de Werkgroep Straatnamenboek nogmaals hartelijk. Ook een woord
van dank aan de gemeente Aa & Hunze, de Boermarke Rolde, St. Rossing Koops, Univé
Noord-Nederland en de TVM Foundation voor hun financiële bijdragen en aan Stationskoffiehuis en Echte Bakker Pots voor het verzorgen van de catering bij de presentatie en de
presentjes voor de werkgroepleden.
In 2020 is er tien keer een bestuursvergadering geweest waarvan de meeste digitaal via
TEAMS. In het begin was dat een beetje wennen, maar na verloop van tijd ging dit steeds
beter. Net als voorgaande jaren was onze huisvesting ook in 2020 weer regelmatig onderwerp van gesprek. De verhuizing naar de nieuwe Boerhoorn komt steeds dichterbij en staat
gepland voor eind 2021.
In het jaarverslag over 2020 doen al onze werkgroepen verslag van hun activiteiten. Ook
de activiteiten van het algemeen bestuur zijn hierin verwoord. Het volledige jaarverslag is
te vinden op onze website (http://www.rhg-rolde.nl/media/ALV/Jaarverslag_2020.pdf).
De afgelopen jaren daalde het aantal leden per saldo steeds licht als gevolg van natuurlijk
verloop en verhuizingen. Hoewel ook om die reden het aantal leden afnam, gaf in 2020 het

aantal betalende leden ten opzichte van het jaar 2019 per saldo een stijging te zien van 12
waarmee het totaal kwam op 588. Met name de publiciteit rond de verkoop van het boek
‘Van Amen tot Nooitgedacht’ is de reden van deze groei.
Van de bestuurstafel
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2020 zijn tijdens de vergadering ongewijzigd vastgesteld en de begroting voor 2021 is goedgekeurd.
De voorzitter stelde vast dat op deze vergadering niet het benodigde 2/3 deel van de leden
aanwezig was voor het wijzigen van de statuten ten behoeve van het verkrijgen van de
culturele ANBI-status en dus waren we genoodzaakt om daarvoor een tweede vergadering
uit te roepen. Deze extra ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 18 mei 2021. Daarbij
hebben alle aanwezigen ingestemd met het wijzigen van de statuten.

4 Mei-herdenking
Net als vorig jaar was er ook dit jaar weer een aangepaste 4 mei-herdenking. Op dinsdagmorgen 4 mei is
er een korte plechtigheid geweest bij het monument
op de Kerkbrink te Rolde ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en de
slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties
waarbij Nederland was betrokken na de Tweede Wereldoorlog.
Het was helaas voor het tweede jaar op rij een korte
en sobere plechtigheid, met 2 minuten stilte en het
Wilhelmus. Drie kinderen van de Jan Thiesschool
lazen elk een gedicht voor. Tot slot werd het Taptoesignaal geblazen door de heer Van de Konijnenberg.
Door de gemeente Aa & Hunze, de kinderen van de
Jan Thiesschool, de OVVR, het 4-5 Mei-comité, de
gezamenlijke kerken, Stichting Struikelstenen en het
Rolder Historisch Gezelschap zijn bloemenkransen
gelegd.
Hopelijk kan de 4 mei-herdenking volgend jaar weer
op een normale wijze plaatsvinden.

Dank aan de sponsors van het RHG
Helaas hebben we nog steeds te maken met de consequenties van het Coronavirus. Iedereen probeert hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Gezondheid staat daarbij voorop!
Ook onze sponsors hebben het zakelijk soms zwaar te verduren en moeten alle zeilen bij
zetten om deze tijd door te komen. Daarom willen we onze sponsors graag een hart onder
de riem steken en roepen wij u op om nu, maar ook na de coronacrisis onze sponsors te
steunen!
Dank aan:
- Onze hoofdsponsors: Bouwbedrijf Stoffers Ekehaar en Univé Noord-Nederland
- Onze sponsors: ABH Rolde, Dental Clinics Rolde, Dries-Rolde BV installatietechniek,
Echte Bakker Pots Rolde, Grand Café Hofsteenge Rolde, H&L Bouwservice Rolde,

 otel-Pension De Lindenhof Grolloo, Hoveniersbedrijf Smeenge Balloo, Interglas Rolde,
H
Oostra & Partners Rolde, Schonenburg Makelaardij Paterswolde, Techniko Ekehaar,
Vreugdenhil Mooimakers voor uw tuin Eldersloo en Uitvaarzorg BijZonder Rolde
- Onze subsponsors: Alien’s Boeketterie Rolde, Brasserie de 3 Heeren Rolde, Chinees
Indisch Restaurant De Lange Muur Rolde, COOP Barelds Rolde, Dierenpension De Open
Ruimte Grolloo, Hoveniersbedrijf BTS Bleijinga Grolloo, In-Hout interieurs op maat Rolde,
Kapsalon Janny Grolloo, Landwinkel Fruitbedrijf Goense Rolde, Stal Haikens Papenvoort,
TravelXL Reisbureau Rolde, Uitgeverij Servo Rolde en Van der Pol Omgevingsvormgever
Rolde

Boek ‘Van Amen tot Nooitgedacht’
De verkoop van het boek ‘Van Amen tot Nooitgedacht’ verloopt voorspoedig. Er zijn nog
een aantal boeken te koop. Dus wilt u zelf in het bezit komen van het boek of wilt u een
familielid of kennis daarmee verrassen, wees er dan snel bij voor het is uitverkocht.
Een exemplaar is te bestellen door te bellen met onze penningmeester, telefoon 0592352221 of door een e-mail te sturen naar secretaris@rhg-roldde.nl.
Leden van het RHG betalen slechts € 10,00. Voor niet-leden is het boek te koop voor
€ 15,00.
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