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- Verhuizing en opening MFC Boerhoorn
- Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
- Informatiebordjes bij bijzondere bomen geplaatst
- Nieuwe aanwinsten / schenkingen

Secretariaat:

Verhuizing en opening MFC Boerhoorn

Waardeel 35

In december 2021 was het dan eindelijk zover: de verhuizing naar MFC Boerhoorn! Veel
vrijwilligers hebben meegewerkt aan het opruimen, de verhuizing en de inrichting van
de nieuwe ruimte inclusief de vernieuwing van de ICT. En het ging sneller dan verwacht.
Het is een kleinere ruimte, maar wel heel functioneel en goed bereikbaar. Midden in het
dorp! Wij zullen hier zeker nog vele activiteiten gaan organiseren.
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Nadat de opening van MFC Boerhoorn door corona een aantal keren was uitgesteld, kon
deze eindelijk plaatsvinden op vrijdag 4 maart. Met circa 450 bezoekers kan teruggekeken worden op een succesvolle opening waarbij ook het RHG vertegenwoordigd was. Een
werkgroep bestaande uit Ton Pots, Jan Hoving, Lammert Suichies en Jan Boelens had de
nodige voorbereidingen gedaan voor een presentatie van het RHG tijdens de opening.
Ook werden de door Grietinus Harms geschonken schilderijen van Arie van der Boon
tijdens de opening onthuld.

Prijswinnaars
Bij de opening van de Boerhoorn kon worden deelgenomen aan een door het RGH ge

Johannes Schutrup vertelde
tijdens de opening over de
werken van Arie van der Boon
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organiseerde foto-quiz. Aan de eind van de dag werd uit de goede inzendingen door ‘de
notaris’ een drietal prijswinnaars getrokken. De gelukkigen waren Jantje Emmens, Hennie Klinkhamer en Robert Nijholt. Alle prijswinnaars ontvingen een attentie, zijnde een
lekkere koek van Echte Bakker Pots uit Rolde.

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Op 3 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van het RHG plaats in MFC Boerhoorn. In totaal waren 20 leden aanwezig. Na afloop hebben we met elkaar een gezellige
RHG pub-quiz gedaan.
In 2021 is er acht keer een bestuursvergadering geweest, waarvan de meeste digitaal
via TEAMS. In het jaarverslag over 2021 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/
Jaarverslag_2021.pdf).
Zoals ieder jaar het geval is, waren er meerdere opzeggingen van leden, veelal als gevolg
van verhuizingen en overlijdens. Hier stond, ondanks het feit dat door het coronavirus de
activiteiten van de vereniging op een laag pitje stonden, de aanmelding van een redelijk
aantal nieuwe leden tegenover. Per saldo konden we daardoor nog spreken van een
geringe toename met twee leden, waarmee het aantal betalende leden aan het eind van
het jaar uitkwam op 590.
Wat betreft de sponsors daalde het aantal door bedrijfsbeëindiging met twee. Dat de
opbrengst aan sponsorgelden desondanks toenam, heeft als reden de toename van de
opbrengst van de Rabo Clubsupport actie.
Van de bestuurstafel
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2021 zijn tijdens de vergadering ongewijzigd vastgesteld en de begroting voor 2022 is goedgekeurd.
Volgens het rooster van aftreden waren Henk Hollander en Jan Boelens aftredend.

Daarnaast heeft voorzitter Luuk Lesschen aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Henk Hollander heeft zich beschikbaar gesteld en het bestuur heeft hem voor een
volgende termijn voorgedragen. Verder heeft het bestuur Ali Stokker en Arend Smeenge
bereid gevonden om als algemeen bestuurslid zitting te nemen in het bestuur.
Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld en de ledenvergadering is akkoord
gegaan met het (her)benoemen van de bestuursleden. De functie van voorzitter blijft
vacant, de overige bestuursleden verdelen de taken tot het moment dat de vacature is
vervuld.

Contributie 2022
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 2022 aan. Gevraagd
wordt het bedrag van € 20,00 voor 15 april a.s. over te maken op onze bankrekening.
Ook nu geldt dat bij niet tijdige betaling daarna een bedrag van € 2,00 wegens admi
nistratiekosten in rekening kan worden gebracht.

Historische bomen
Bij enkele speciale bomen worden in mei informatiebordjes geplaatst. In samenwerking
tussen de gemeente en het Rolder Historisch Gezelschap zijn korte beschrijvingen gemaakt bij bomen die niet zonder reden ooit zijn geplant. Nadat de gemeente de bomen
zelf en hun directe omgeving een opknapbeurt heeft gegeven, konden de bordjes worden geplaatst. Het gaat om drie bomen in Rolde. Het initiatief kwam van RHG-lid Anne
Veenstra.
Er wordt een korte wandeling georganiseerd. We starten bij de Jacobuskerk (met koffie).
Er wordt naast de historie ook iets over de boomsoort verteld. Houd berichten over de
datum in de gaten.

Schenkingen
Mw. J. Lesschen-Kroeze te Grolloo: Roldermarkt 200 jaar. Bijlage Drentse en Asser Courant d.d. 27.08.1985
Mw. F. Dilling te Rolde: Ontvangstbewijs t.n.v. H. Dilling voor ingenomen inlegvellen van
de distributiekaart wegens militaire dienst

Nieuwe aanwinsten
Aangeschaft door bestuur RHG:
Meijers, E., Tussen Grolloo en Austin, 50 jaar liedjes met hart en ziel, Assen, Kon. Van
Gorcum, 2021
Nierop, Is. van, L. Coster, D. Bleiji (illustraties), Westerbork, Het leven en werken in het
kamp, [Den Haag], N.V. Haagsche Drukkerij en Uitgevers Maatschappij, juni 1945
Nieuwe Drentse Volksalmanak 2021: jaarboek voor geschiedenis en archeologie. Assen,
Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak, 2021 met o.a. artikelen over: Maarten Zwiers,
Hoe Drenthe de blues kreeg – Harry Muskee en de migratie van bluesmuziek (pp.57-70)
en Dirk Mulder, Botsing der generaties – De musealisering van Kamp Westerbork (pp.7192)

Geschonken door dhr. G. Lunsing te Grolloo:
Dockum, H.C. van, Willem Emmens, Assen, uitgeverij “De Torenlaan”, 1944/1946.
Oud-bovenmeester te Grolloo (06.08.1897-19.09.1910) en oud-redacteur van het
“Drentsch Landbouwblad”

Het bestuur:
Andries Visser (vice-voorzitter)
Alianne Bouma-Hoven (secretaris)
Thale Lesschen (penningmeester)
Henk Hollander
Ali Stokker
Arend Smeenge

