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Blokfluit Annelies Arling: arling1@ziggo.nl 0591 51 39 60
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Familieberichten: Grietje Jeuring
Leden administratie Jans Jeuring Houtweg 94 7823PC Emmen
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Harry van der Molen h.vandermolen@home.nl 0591 61 82 51
Website Nivon Emmen e.o.: www.nivonemmen.nl

2

Van de redactie:

Welkom terug!
Door de pandemie is het een beetje stil geweest rond Nivon
Emmen, maar nu er een nieuw seizoen aanbreekt willen we ook
weer verder gaan met “De Lork”. In dit nummer vind je als
gebruikelijk de aankondiging van de activiteiten in de komende
periode, maar ook de uitnodiging en stukken voor de
jaarvergadering die op zaterdag 18 september wederom in
”Ons Dorpshuis” te Valthe zal worden gehouden.
Voor meer informatie over Nivon Emmen:www.nivonemmen.nl
Kopij voor de Lork november/december inleveren voor 15
oktober redactie:h.vandermolen@home.nl
Harry van der Molen

Agenda september – oktober 2021
Zaterdag 18 september Jaarvergadering
Opening van het seizoen in de grote zaal van “Ons Dorpshuis”,
Hoofdstraat 54, 7872 PL te Valthe. Aanvang 10.00 uur, zaal open
om 9.30 uur. Opgave noodzakelijk bij Grietje Aakster
grietjeaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795.
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Dinsdag 28 september wandeling
Wandeling langs de Stolpersteinen (struikelstenen) in Emmen.
Onderweg geeft dhr. Frans Dukers uitleg over deze pelgrimage
van vrede en gerechtigheid.
Deze bronzen plaatjes zijn een idee van de Duitse kunstenaar
Günter Demnig. In de gemeente Emmen zijn 138 struikelstenen
gelegd. Deze pelgrimage begint bij het oorlogsmonument 19401945 op de Markt. Vanwege de verstaanbaarheid kunnen er
maximaal 8 mensen aan deelnemen. Vertrek bij het
oorlogsmonument 13.45 uur.
Opgave bij grietjeaakster@hetnet.nl of tel 0591-626795
De activiteitencommissie

Maandagmiddag 11 oktober geheugentraining.
Middag over geheugenvaardigheden.
Vanmiddag oefenen we een aantal geheugentechnieken. Zonder
aandacht voor de dingen kunnen we niets onthouden. Maar dat
onthouden gaat niet vanzelf!
Graag pen en papier meenemen.
We beginnen om 14.00 tot 16.00 uur. Maximaal 12 deelnemers
vanwege de Corona regels.
Zaal Nivon centrum is om 13.30 uur open. Kosten €3,50
Opgave Grietje Aakster tel. 0591-626795
E-mail grietjeaakster@hetnet.nl

Donderdag 14 oktober inloopmiddag
Het Nivon centrum is open! Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00
Voor een praatje, een spelletje of gewoon een kopje thee of
koffie. Kosten €3,50

Vrijdag 29 oktober bezoek aan Rensenpark
We bezoeken het CBK in het Rensenpark. Het CBK kent
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bijzondere kunst en activiteiten. We ontmoeten elkaar om 14.00
uur bij het gebouw no. 13 (op de folder van het parkplan).
Opgave bij grietjeaakster@hetnet.nl tel. 0591-626795
Begeleiding Ria Noom (onder voorbehoud)

Donderdag 11 november
Het Nivon centrum is open! Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00
Voor een praatje, een spelletje of gewoon een kopje thee of koffie
Kosten €3,50

-----Jaarprogramma activiteiten 2021-2022----Het Nivoncentrum is open op de 2e donderdagmiddag in de
maand voor ontmoeting, binding met leden, koffie/thee en /of
een spelletje, praatje.
Oktober 2021
Ma 11 Cursusmiddag Geheugentraining door Loes Hubert.
November 2021.
Zo 14 Thema middag met Johan Withaar over Emmermeer,
geschiedenis, ontwikkeling. Organisatie: Loes Hubert.
December 2021.
Zo 5 december wandeling ongeveer 8 km.
Organisatie: Annelies Arling.
Zo 19 Kerstmiddag met muziek, voordracht, hapje en drankje.
Organisatie: Annelies Arling.
Wo 30 Oliebollenwandeling. Organisatie: Annelies Arling.
Januari 2022.
Zo 16 Nieuwjaarsvisite en jubilarissen.
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Do 20 Koersbal en/of spelmiddag.
Do 27 Korte winterwandeling.
Februari 2022.
Do 17 Vervolg koersbal of spelmiddag
Zo 20 Winterwandeling met na afloop erwtensoep.
Organisatie: Annelies Arling.
Maart 2022.
Za 12

Goede spullenmarkt.

Zo 20 Thema middag. Vleermuizen door Jan Nicolai.
Organisatie: Loes Hubert.
April 2022. (Pasen 17 en 18 april).
Za 10

Neutie Schiet’n.

Rode Kruis Bloesemtocht.

Za 30 Thema middag muziek/cabaretvoorstelling
Andries Middelbos. Organisatie: Annelies Arling.
Mei 2022.
Zo 1

Dag van de Arbeid.

Do 26 Hemelvaart, dauwtrappen in Bargerveen.
Do 2 Korte wandeling met museumbezoek “Volk van Grada” in
Emmen.
Za 18

Thema middag. Vrijwilligersmiddag.

Di 21 Midzomer fietstocht met bezoek aan Collectie Brands.
Organisatie: Annelies Arling.
Juli 2022.
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Zo 17 Fietstocht.
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen.
Actuele informatie in “De Lork” en de nieuwsbrieven of
www.nivonemmen.nl
Het mag duidelijk zijn dat de bijeenkomsten alleen doorgang
kunnen vinden als de richtlijnen t.a.v. de corona maatregelen het
toelaten.
Adres Nivoncentrum: J. van Ravenswaaystraat 26B, 7815 VN
Emmen.

Programma Nivon Wandelgroep Noord
Door de onzekerheden rond de ontwikkeling
van het coronavirus konden we geen
jaarprogramma opstellen. Wel proberen we
iedere eerste zondag van de maand een
wandeling te organiseren. De secretaris houdt de leden via e-mail
op de hoogte.
Ben je (nog) geen lid van deze wandelgroep geef dan je
E-mailadres door aan Florrie Holzscherer:
holzflorrie@hotmail.com
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Uitnodiging Jaarvergadering 2021.
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de
Algemene Ledenvergadering Afdeling Emmen en omstreken, die
zal worden gehouden op:
Zaterdag 18 september 2021
Aanvang 10 uur, zaal open 09.30 uur.
Plaats: “Ons Dorpshuis”, Hoofdstraat 54, 7872PL Valthe.
Men gelieve zich voor deze vergadering aan te melden bij:
grietjeaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795.

Agenda jaarvergadering 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening en vaststellen agenda.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Inleiding van het jaarverslag
Verslag jaarvergadering 2020
Verslag bestuur en activiteitencommissie.
Pauze
Financieel verslag 2020 en begroting 2021.
Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie.
Werkplan bestuur 2021/2022
Bestuur: vacature secretaris, gaarne kandidaten.
Beheer Nivoncentrum
Werkgroepen.
Verslag ledenadministratie; overzicht ledental.
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur Nivon Emmen e.o.
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Nivon Natuurvrienden afdeling Emmen.
Jaarverslag Bestuur en Activiteitencommissie 2020.
Kort overzicht van de activiteiten.
Op 19 januari kon het bestuur op de nieuwjaarsvisite een aantal
jubilarissen huldigen. 25 jaar lid waren Ria Noom, Hennie
Oosterdijk en Dhr. van Schie. 40 jaar lid waren Dhr. en Mevr.
Struik en H. van der Wiel. Het orkest Almarach vermaakte de
aanwezigen met Ierse zang en muziek.
24 januari bezoek aan het Drents Museum in Assen met de
expositie Barbizon van het Noorden, de ontdekking van het Drents
Landschap tussen 1850-1950.
16 februari themamiddag met Jan Kalter over De ineenstorting
van de turfwinning in Zuidoost Drenthe. Er was veel interesse
voor het onderwerp.
22 februari expositie in De Fabriek met als onderwerp “toekomstdenken”.
29 februari “snertwandeling”. Laatste activiteit voordat de Covid
19 rond waarde.
En toen werd het stil bij de afdeling van het Nivon in Emmen. De
besmettingen met Covid 19 waren zodanig dat in Nederland
eigenlijk alles op slot ging; het Nivoncentrum werd anders
ingericht m.b.t. de anderhalve meter afstand, mondkapjes waren
verplicht, handen wassen en ontsmetten bij binnenkomst was
aanbevolen. Eigenlijk betekende het dat we geen activiteiten
konden organiseren. De werkgroepen zang en tekenen moesten
noodgedwongen stoppen. Overleg in kleine groep was nog
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mogelijk. In de zomer van 2020 heeft de activiteitencommissie
nog een drietal fietstochten kunnen organiseren nl. de
midzomerfietstocht op 21 juni langs de Runde een fietstocht op
12 juli en op 19 augustus een fietstocht naar de beeldentuin
Harwi.
Uitgestelde jaarvergadering op 19 september in “Ons Dorpshuis”
te Valthe. De afdeling moest noodgedwongen naar een grote
locatie uitwijken i.v.m. de coronamaatregelen. Er waren 20
personen aanwezig. Er vond een bestuurswisseling plaats;
aftredend was Annelies Arling en Piet Snel werd door de
vergadering gekozen als voorzitter van de afdeling. Paul Aakster
werd hartelijk bedankt voor de vele actieve jaren in het bestuur
en activiteitencommissie; Loes Hubert werd als activiteiten
coördinator in het bestuur gekozen. Bep IJsselstijn heeft jarenlang
het verslag verzorgd en werd daarvoor hartelijk bedankt.
Het bestuur en de activiteitencommissie hebben nog drie keer
een Lork kunnen uitgeven nl. de Lork van januari-februari en de
Lork van maart –april 2020. In het najaar van 2020 werd de Lork
van november-december uitgegeven met een beperkte tekst. Alle
activiteiten werden afgelast; wel werden een aantal
nieuwsbrieven voor de leden digitaal rondgestuurd.
Korte wandeling op 22 oktober vanuit Valthe naar het Hunzebos.
Impressie: veilig in de buitenlucht, belangstelling genoeg, heerlijk
weer, fijn gewandeld, iets meer dan kort, mooie route en na
afloop lekkere thee.
Verdere activiteiten zijn in 2020 afgelast. De eerste activiteit van
2021 was de Midzomerfietstocht op maandag 21 juni . Jammer
dat de fietstocht door de stromende regen niet kon doorgaan. De
planning om naar de Hoofdmeesterstuin in Emmer-Compascuum
te gaan voor een rondleiding kon wel doorgaan. Er waren 10
personen aanwezig. Impressie: mooie tuin met veel verschillende
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begroeiing, leuke verrassende hoekjes om te gaan zitten, goede
rondleiding, heerlijke koffie/thee met appelcake uit eigen keuken.
Beheer, onderhoud en schoonmaak Nivoncentrum.
In 2020 is het Nivoncentrum in gebruik geweest voor
vergaderingen van het bestuur, de activiteitencommissie en de
werkgroepen zang en tekenen. Tot en met februari heeft de
activiteitencommissie een aantal bijeenkomsten in het
Nivoncentrum georganiseerd. De vaste derde huurder is
Humanitas uit Emmen en Borger-Odoorn. Van het bestuur van het
Nivon (Jille Visser) en van het bestuur van Humanitas (Djoek
Grimme) wordt de agenda en reserveringen bijgehouden. Op
afroep zijn Jille Visser en Annelies Arling oproepbaar voor
onderhoud van de gasketel, brandblussers en andere zaken. De
tuin wordt onderhouden door Geert Fidder ; reserve voor
tuinonderhoud is Hennie Sibering. De schoonmaakgroep,
bestaande uit 12 personen, maakt één keer per week het gebouw
schoon ( en zijn dus eens per 6 weken oproepbaar ). Het gebouw
schoonmaken betekent: de zalen stofvrij maken, toiletten een
sopbeurt geven en de gang en keuken dweilen. Zo mogelijk wordt
twee keer per jaar het hele gebouw grondig schoongemaakt. Dat
is voor het laatst in maart 2020 gedaan.
Verslagen van de werkgroepen
• Lork en website.
In 2020 verscheen de Lork driemaal en werden enkele
nieuwsbrieven digitaal verstuurd. De redactie van de website en
de Lork worden verzorgd door Harry van der Molen. Het Drukwerk
voor de Lork wordt uitbesteed aan drukkerij Nooitgedacht van De
Trans in Nooitgedacht (Rolde zuid.)
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• Lief en Leed.
Oudere leden, zieke leden, leden die een bijzondere viering
hebben worden door de afdeling verrast met een kaartje. Bij
overlijden van een Nivonlid gaat een afvaardiging van het bestuur
op condoleancebezoek en zo mogelijk is er aandacht voor nazorg.
• Zang en muziekgroep.
In 2020 heeft de muziekgroep nog 2 maanden kunnen zingen en is
i.v.m. de landelijke richtlijnen gestopt om later de activiteit weer
op te pakken. Een bijeenkomst is nog georganiseerd om te kijken
in hoeverre er kon en mocht worden gezongen. Er is wel
telefonisch en per mail contact geweest om te kijken hoe het met
iedereen gaat. Tot op heden is de animo van de zangleden niet zo
groot om weer te gaan zingen. Ook de muziekgroep heeft een
flinke pauze ingelast maar zijn voornemens de bijeenkomsten
weer op te starten. De zangleden hebben de helft van de
contributie teruggestort gekregen en de penningmeester en de
dirigent hebben de kas gecontroleerd en afgesloten. Dank aan
Lubbe Kroeze voor het bijhouden van de penningen van de
zanggroep. De bedoeling is om in het najaar de zang op te starten
en veel aandacht te besteden aan stemvorming, d.w.z. met
eenvoudige liederen de stembanden weer soepel te krijgen. Voor
leden en belangstellenden: elke woensdagmiddag zingen om
13.30-15.30 uur in het Nivoncentrum.
Goed om te vermelden dat de Zanggroep is opgericht in oktober
1976; vanaf 1990 werd de muziekgroep opgericht met als doel de
zanggroep op afroep te begeleiden. Vanaf september 1992
werden beide groepen samengevoegd als Nivon Zang- en
Muziekgroep afd. Emmen.
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De maandagmorgen schildersgroep 2019- 2021
Het schilders jaar begon goed op 16 september 2019, (wat lang
geleden). We hadden 7 leden en nog steeds geen leiding. Maar
dat veranderde in oktober toen we van het bestuur groen licht
kregen om Addy Lamberts te vragen ons te helpen. Ze begon op
28 oktober. We schilderden lekker door en probeerden op allerlei
manieren meer leden te krijgen. Een paar keer kwam er iemand
een aantal keren op proef, maar ze haakten toch weer af. Toen
kwam Corona. Begin maart 2020 moesten we onze verf en
kwasten opbergen. En dat bleef de rest van het seizoen zo.
Inmiddels hadden we er een nieuw lid bijgekregen, maar 3
haakten af. Toch begonnen we op 14 september 2020 weer met
goede moed. Zoals bekend moesten we op 14 december alweer
stoppen. We maakten een appgroep met elkaar om het contact
niet te verliezen. Enkelen zegden weer op vanwege leeftijd of
ander ongemak. Nu we plannen maken om in september weer te
gaan starten en we een inventarisatie maken wie nog door wil
gaan, moesten we tot de treurige conclusie komen dat er maar 2
mensen door willen schilderen op de maandagmorgen. Heel erg
jammer, maar het is niet anders. 30 augustus gaan we voor de
laatste keer bijpraten en onze schilderijen mee naar huis nemen.
Willy Batenburg
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Samenvatting ledental afdeling Emmen e.o
(Specificaties zijn te vinden op de website van Nivon Emmen}

31 december

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

268

252

239

234

220

207

198

91

87

84

82

72

67

64

160

151

144

143

136

130

126

Tieners M

2

2

2

1

2

1

1

Tieners V

6

2

1

0

1

1

1

Jeugd M

3

3

3

5

5

5

2

Jeugd V

6

7

5

3

2

2

2

Kind M

0

0

0

0

0

0

1

Kind V

0

0

0

0

2

1

1

Totaal
Leden man
Leden vrouw

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Nivon afdeling
Emmen e.o.
Datum:
19 september 2020, 10.00 uur
Plaats:
“Ons Dorpshuis”, Valthe
Aanwezig:
19 leden, zie presentielijst
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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Vandaag op een andere
ruimere locatie om op die manier meer leden in staat te stellen
om te komen.
Het is een hele stille tijd geweest, zonder activiteiten, alle
werkgroepen moesten door de coronacrisis de activiteiten
neerleggen. Over en weer zijn wel wat contacten met mail en
telefoon gedaan. Het is voor veel Nivonners een stille en nare
periode. Gelukkig zijn er wel fietstochten georganiseerd. Het was
een verademing om elkaar dan weer even te zien.
Het bestuur heeft wel steeds doorvergaderd, online en ook weer
in het Nivoncentrum. De
Activiteitencommissie heeft het jaarprogramma intussen
klaargemaakt. Zo met elkaar niet stilgezeten. Het is afwachten
hoe het verder gaat, er is nog steeds onzekerheid. Gelukkig
kunnen weer wat activiteiten opgepakt worden.
De schoonmaakploeg is flink bezig geweest, het Nivoncentrum
ziet er weer netjes uit.
Het Centraal Bestuur (CB) geeft regelmatig adviezen over hygiëne
en de 1,5 mtr afstand.
Een gewijzigde agenda is afgelopen week gemaild en ligt vandaag
als uitdraai op tafel.
Een goede gewoonte van de afdeling is om terug te kijken op het
afgelopen jaar. Ook een goede gewoonte is de leden die in het
vorige jaar zijn overleden te herdenken. De afdeling moest
afscheid nemen van Coby Balham, Jan Pomp, Maartje Jalving, Nel
Brouwer en Dick van Dorssen. De vergadering herdenkt hen met
een ogenblik stilte.
Met kennisgeving zijn afwezig: Alie van der Haven, Stijnie Velt en
Hennie Sengers.
De agenda wordt conform goedgekeurd.
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken.
Mededelingen
Het Drenthe College is gestopt met de drukkerijafdeling. De
penningmeester heeft een nieuwe drukker gevonden: de drukkerij
van de Trans in Nooitgedacht. Het is fijn dat de Lork daar gedrukt
kan worden.
3. Inleiding van het Jaarverslag 2019
Niemand heeft vragen of opmerkingen over de inleiding van het
jaarverslag 2019.
4. Verslag van de jaarvergadering van 23 maart 2019
De voorzitter voegt toe dat de afdeling intussen de schriftelijke
toezegging van het CB heeft gekregen voor de ondersteuning van
het Nivoncentrum. De huurovereenkomst loopt tot 2024, tot
zolang is er ondersteuning van het CB. Maar de afdeling kan - als
het moet - met een jaar opzeggen. Het bestuur blijft in contact
met het CB over het verloop van de activiteiten.
Niemand heeft opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt
goedgekeurd.
5. Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie 2019
Het verslag is een overzicht van de activiteiten met de opkomst en
er staat zo veel mogelijk bij wie het georganiseerd heeft. In het
afgelopen jaar zijn mooie themadagen georganiseerd. Alles met
hulp van heel veel vrijwilligers.
Niemand heeft opmerkingen en dank aan Paul en Annelies voor
hun aandeel in de samenstelling.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Financieel verslag 2019 en begroting 2020
De penningmeester legt uit dat de afdeling overgestapt is van de
ING naar de Triodosbank.
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Het financieel overzicht ziet er anders uit dan in eerdere jaren. De
penningmeester heeft ervoor gekozen de posten die voor 2020
bestemd waren op te nemen als vooruitbetaalde posten en nog te
betalen posten. Een aantal posten was op 31 december nog niet
binnengekomen o.a. Humanitas en de oliebollenwandeling. De
vooruitbetalingen betreffen o.a. de midweek.
Voor 2019 was wat zuinig begroot, de uitgaven gingen wat over
de begroting heen, reden voor de penningmeester om de
begroting te herzien. Gelukkig was het CB akkoord om ons te
ondersteunen.
Begroting 2020
Daarin is te zien dat het begrotingstekort oploopt. Door de
coronamaatregelen worden de cijfers nog weer anders.
Op vragen uit de zaal antwoordt de penningmeester dat de
zaalverhuur voornamelijk aan Humanitas is, af en toe een
verjaardag en aan de zanggroep en de tekengroep. De verhuur
voor het tangodansen is jammer genoeg door de maatregelen ook
wat minder geworden. Christine Voskuil voegt toe dat ze al wel
een luchtreiniger heeft aangeschaft maar de animo wat
achterblijft.
Verder let het bestuur goed op het gebruik van het gebouw. Want
als we geen activiteiten hebben, hebben we het gebouw niet
nodig, maar als we geen gebouw hebben dan kunnen we geen
activiteiten meer organiseren. Vooralsnog heeft het CB
ondersteuning toegezegd.
De voorzitter voegt toe dat ze zich best kan voorstellen dat
hierover onder de leden zorgen zijn. Het jaarprogramma is
gemaakt op de manier zoals altijd werd gedaan. En natuurlijk wil
het bestuur het gebouw zo veel mogelijk open hebben. Het
bestuur is optimistisch en kijkt steeds hoe verder te gaan met de
afdeling. Daarnaast is het zo dat als we geen gebouw meer
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hebben, de afdeling gewoon blijft bestaan. Veel andere afdelingen
hebben geen gebouw maar organiseren wel activiteiten.
Christine Voskuil zegt dat ze blij is lid te zijn van een landelijke
organisatie. De penningmeester vult aan dat het Landelijk Bestuur
hard bezig is leden te werven, voornamelijk gericht op gezinnen
met kleine kinderen. De zorg is natuurlijk wel dat als de kinderen
het huis uitgaan, die leden ook vast te houden. Jammer….. dat de
jonge aanwas die in Emmen woont nog niet staat te popelen om
een bestuursfunctie te bekleden.
De hoop van de voorzitter is dat de mensen die in de Nivonhuizen
zijn geweest ook naar de afdelingen gaan.
Niemand heeft opmerkingen over het financiële jaarverslag. Het
verslag wordt goedgekeurd.
7. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing
kascommissie
De kascontrolecommissie - bestaande Brigitte Wijering en Grietje
Aakster - heeft alles bekeken en in orde bevonden. Jammer
genoeg is vergeten hiervan een schriftelijk verslag te maken. Dit
wordt zo spoedig mogelijk in orde gemaakt.
De kascontrolecommissie adviseert desondanks de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De
vergadering verleent deze decharge met applaus.
Verkiezing kascontrolecommissie
Brigitte Wijering treedt af. Voor de controle van de cijfers 2020
bestaat de kascontrolecommissie uit Grietje Aakster en Christine
Voskuil. Paul Aakster is reserve.
8. Werkplan 2020
Het werkplan omvat de activiteiten die op de rol staan.
Activiteiten die bij het Nivon passen en die bij de afdeling passen.
Het gaat dan om de natuurbeleving, culturele activiteiten,
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aandacht voor eerlijk en groen, duurzaamheid, de contacten met
andere organisaties, de traditionele activiteiten en de
werkgroepen tekenen en zang en muziek.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het werkplan.
9. Bestuursverkiezing
Afscheid
De voorzitter memoreert dat Paul Aakster twaalf jaar deel heeft
uitgemaakt van het bestuur; altijd heel actief meegedaan heeft in
de Activiteitencommissie; afspraken gemaakt met mensen die
themamiddagen kwamen verzorgen; vergaderingen genotuleerd;
de ontvangst van de entreegelden verzorgd. En altijd heel secuur.
Ze bedankt hem daarvoor met een bos bloemen en een
cadeaubon.
Bep is jarenlang als afgevaardigde naar de Nivonraad geweest,
was meestal bij de bestuursvergaderingen om te horen wat ze
mee kon nemen naar de Nivonraad en ze heeft een aantal jaren
de jaarvergaderingen genotuleerd. Daarnaast was ze een
luisterend oor voor de voorzitter. Ook voor haar als dank een bos
bloemen en een cadeaubon.
Bestuursverkiezing
Vandaag kiest de afdeling een nieuwe voorzitter en helaas nog
geen nieuwe secretaris. Annelies is heel blij dat Piet Snel
voorzitter wil worden. Eigenlijk vond hij het na het jarenlange
penningmeesterschap wel genoeg. Maar toch wil hij de
voorzitterstaak op zich nemen. Piet Snel zegt dat dit hem vaak
overkomt. Hij gaat weg en loopt eens even rond
en ja dan. .. op een bepaald moment komt er weer een
verantwoordelijkheid. Maar om met 85 jaar een voorzitter te zijn
van een afdeling... het is niet anders.
De aanwezigen kiezen met een applaus Piet Snel tot voorzitter.
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Loes Hubert is bereid gevonden om de taak coördinator
activiteiten op zich te nemen. Loes draait al een poosje mee in het
bestuur.
Op vragen van Jetty - later in de vergadering - stelt Loes zich voor.
Annelies verontschuldigt zich, ze had dat aan het begin van de
bestuursverkiezing moeten doen.
De aanwezigen heetten Loes met een applaus welkom in het
bestuur.
Piet vindt het wel raar, het Nivon zonder Annelies. Hij weet
gelukkig dat Annelies nog een aantal dingen blijft doen. Hij
bedankt haar in het bijzonder voor alle activiteiten. Niet alleen
voor de afdeling, ook regionaal bij Regio Noord en landelijk kon
men ook een beroep op haar doen. Zelfs internationaal heeft ze
samen met Gerrit Saarloos dingen georganiseerd. Voor haar een
bos bloemen en een prachtige schaal uit de Wereldwinkel,
gemaakt met een bepaalde techniek door een vrouwengroep.
Annelies bedankt voor de schaal, het is een hele mooie
herinnering en waardering. Ze bedankt iedereen voor het
vertrouwen en de mooie woorden.
Grietje Jeuring overhandigt met een gedichtje Annelies een plant
namens de zanggroep. Annelies vindt het lastig dat de zanggroep
nog niet kan starten. De groep raakt elkaar een beetje kwijt. Ze
probeert dat wat op te lossen door een kaartje en een mailtje te
sturen.

Het bestuur is vanaf 19 september 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Piet Snel
Penningmeester:
Jille Visser
Secretaris:
vacant
coördinator activiteitencommissie:
Loes Hubert

PAUZE
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Annelies zit de vergadering verder voor en wil het volgende met
de aanwezigen delen.
De afdeling heeft een aantal al wat oudere (zieke) leden
waaronder Jannes Harttekamp, hij zorgde jarenlang voor het
gebouw en Janni Kroeze die heel veel mooie bloemschik-ideeën
voor de leden had. Voor beiden gaat een kaart rond ter
ondertekening. Ook aan Truus de Graaf wordt gedacht met een
kaartje.
10. Verslag beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw
Annelies bedankt iedereen voor de zorg van de was, de zorg voor
het afval, de schoonmaak.
Een vraag uit de zaal is of er met Lefier overleg is over
huurverlaging in verband met de coronamaatregelen en het niet
kunnen gebruiken van het gebouw. Brigitte vult aan dat het voor
verenigingen met een eigen gebouw mogelijkheden zijn voor
ondersteuning. De penningmeester vraagt het na.
11. Verslag van de PR-activiteiten
Annelies bedankt Harry en Grietje voor het samenstellen van De
Lork en Harry ook voor de website.
Harry vraagt iedereen om wat kopij te leveren voor De Lork. In
december wordt er weer eentje uitgegeven.
12. Verslagen van de werkgroepen
Annelies loopt alle werkgroepen langs. Het bestuur is bij Krijnie
van de tekengroep langs geweest en haar een boek overhandigd.
De dinsdagtekengroep is weer begonnen.
Annelies bedankt iedereen die voor een werkgroep een verslag
heeft gemaakt.
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Paul krijgt een applaus als dank voor de coördinatie van alle
activiteiten en Grietje Jeuring krijgt applaus voor het verzorgen
van het kaartje bij ziekte en overlijden.
13. Verslag ledenadministratie met overzicht van het
ledenaantal
Jans krijgt een applaus omdat hij al jarenlang de
ledenadministratie verzorgd en er ook voor zorgt dat De Lork bij
leden komt die het op hun beurt weer verspreiden.
Aan de hand van die overzichten is te zien hoe het verloop in
leden is. Jans vult aan dat het gebied Emmen en omstreken best
groot is. Het CB heeft deze indeling gemaakt.

14. Inventarisatie activiteiten seizoen 2020-2021
Annelies vraagt iedereen de ideeën naar Loes of haarzelf te
sturen. Qua ruimte moet af en toe uitgeweken worden.
Activiteiten zijn goed in het Dorpshuis in Valthe te organiseren. In
het Nivoncentrum kunnen maar 13 mensen een plek krijgen.
De themamiddag van oktober met Andries Middelbos wordt
gehouden in De Bargermarke. De zaal daar is groter.
Het bestuur bekijkt bij elke activiteit waar deze georganiseerd kan
worden. Uit de zaal komt de suggestie ook eens bij andere
buurthuizen en wijkgebouwen te informeren. Ook is al besproken
of een kerstmarkt gehouden kan worden.

17. Rondvraag en sluiting
-

-

Grietje Aakster vraagt naar het gebruik van de digitale agenda.
Jille antwoordt dat de agenda die tot nu toe gebruikt werd, na
2020 niet meer werkt. Hij heeft een andere oplossing
voorgesteld maar die blijkt niet goed te werken. Hij zoekt één
en ander uit.
Geert krijgt een bedankje voor het onderhouden van de tuin.
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Tot slot
Annelies zegt dat in de laatste bestuursvergadering over de
coronatijd is gesproken. Het gebouw wordt minder gebruikt en
het is bekend dat de huurovereenkomst afloopt. Gesproken is een
brainstormgroep in het leven te roepen zodat het bestuur niet
alles zelf hoeft te bedenken. Ze vraagt de aanwezigen zich op te
geven bij Jille, het bestuur staat open voor bijdragen van leden.
Sluiting
Annelies sluit de vergadering om 12.00 uur en bedankt iedereen
voor de aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

Nivon Natuurvrienden is een open vereniging waarin mensen met
en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen.
Nivon faciliteert op allerlei manieren duurzame vrijetijdsbesteding
Meer weten over Nivon accommodaties en activiteiten, kijk op
www.nivon.nl
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