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Uitnodiging Jaarvergadering 2022 
 

Het bestuur nodigt de leden van Nivon Emmen En Omstreken uit voor de algemene ledenvergadering, 

welke wordt gehouden: 

Datum: Zaterdag 26 maart 2022 

Plaats:  <TODO> 

Aanvang: 10:00 uur, zaal open om 09:30 uur 

Afmeldingen: Grietje Aakster, grietjeaakster@hetnet.nl of telefoon 0591-626795 

 

 

Agenda jaarvergadering 2022 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Inleiding van het jaarverslag 
4.  Verslag jaarvergadering 2021 
5.  Verslag bestuur en activiteitencommissie 
6.  Financieel verslag 2021 en begroting 2022 
7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 
8. Pauze 
9. Werkplan bestuur 2021/2022 

10. Bestuur: vacature secretaris, gaarne kandidaten 
11. Beheer Nivoncentrum 
12.  Werkgroepen 
13. Verslag ledenadministratie, overzicht ledental 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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Inleiding Jaarverslag 2021 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Nivon afdeling Emmen en omstreken. Zoals gebruikelijk kijken 
we in dit jaarverslag terug op het reilen en zeilen van onze afdeling.  
 
Het Nivon, Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, heeft van oudsher tot 
doel het ontwikkelen van allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, het wekken van belangstelling voor 
natuur en cultuur en het inzicht geven in de maatschappij op basis van het socialisme. Behoudens 
enkele medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam bestaat de totale organisatie uit vrijwilligers. 
 
Tot afdeling Emmen behoren de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn , Coevorden, Hardenberg, 
Vlagtwedde en een deel van Stadskanaal. De afdeling Emmen e.o. is opgericht in 1951 en bestaat in 
2021 70 jaar.  
 
Contacten worden onderhouden met het Nivon van Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en 
Zwolle) en met het Centraal Bestuur (CB). Aan het CB wordt eens per jaar verantwoording afgelegd 
over het bestuur, de financiën en het werk in de afdeling.  
 
Op basis van het aantal leden ontvangt Nivon Emmen een geldelijke bijdrage vanuit de landelijke 
organisatie voor de organisatie van de bestuurlijke taken, het organiseren van activiteiten en de 
productiekosten van ons periodiek, de Lork. In Emmen zijn we zeer gelukkig met de beschikking over 
een eigen Nivon Centrum. Het CB draagt bij in de kosten van de exploitatie daarvan. De opbrengst 
van acties van de afdeling, zoals onder meer de kerstmarkt en de Goede Spullenmarkt, worden 
gereserveerd voor themamiddagen en andere activiteiten. Het bestuur ziet het als een grote 
verantwoordelijkheid het Nivon Centrum zo intensief mogelijk te gebruiken en zo veel mogelijk Nivon  
leden hier bij elkaar te brengen, opdat de kosten voor deze voorziening een zo hoog mogelijk 
rendement behalen. 
 
Het Nivon is een ledenorganisatie, hetgeen inhoudt dat in onze afdeling een grote groep mensen zich 
dagelijks en wekelijks inzet voor bestuurlijke zaken en voor de leden om de afdeling draaiende te 
houden. Leden verrichten, op vrijwillige basis, in het bestuur het nodige bestuurlijke werk van de 
afdeling. Verder zijn er veel leden die activiteiten organiseren, hand- en spandiensten verrichten, het 
Nivoncentrum onderhouden en beheren, de Lork bezorgen, als afgevaardigde van het bestuur de 
vergaderingen van Regio Noord en de landelijke Nivonraad bijwonen. Als dank voor dit onbezoldigde 
werk wordt voor de vrijwilligers jaarlijks een “vrijwilligersmiddag” georganiseerd.  
 
Het jaar 2021 blonk wederom, net als 2020, uit in gedwongen passiviteit. Als gevolg van het uitbreken 
van het Covid-19 virus, ofwel de coronagriep pandemie, kon het Nivoncentrum bijna het gehele jaar 
niet worden gebruikt. Aan activiteiten kon en mocht niet of nauwelijks worden deelgenomen, dus deze 
werden nauwelijks georganiseerd.  
 
Landelijk telt het Nivon anno 2021 ongeveer 25.000 leden. De Natuurvriendenhuizen en 
kampeerterreinen voorzien aantoonbaar in een behoefte en uit het landelijke periodiek de Toorts is te 
lezen hoe zeer het Nivon een actieve vereniging is. Het CB heeft een Masterplan opgesteld om de 
vereniging duurzaam en toekomstbestendig te maken en te houden.  
 
Voor onze afdeling betekent dit, dat wij onze activiteiten zo breed en intensief mogelijk publiceren om 
naamsbekendheid te genereren en interesse en deelname te promoten. Het CB ziet de lokale 
afdelingen en hun activiteiten als een belangrijke basis van het Nivon om de binding met de leden en 
tussen de leden onderling zo intensief mogelijk te doen zijn. Het “op de kaart zetten” van onze afdeling 
heeft dan ook de grootst mogelijke aandacht. De beschikking over een “eigen” ontmoetingscentrum is 
daarbij een groot pluspunt. 
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Desondanks moeten we vaststellen, dat de groep belangstellenden voor activiteiten bestaat uit een 
harde kern van, laten we zeggen, oudgedienden. Door natuurlijk verloop wordt deze groep kleiner. In 
het wekken van belangstelling en betrokkenheid van de iets jongere leden van de afdeling blijkt een 
uitdaging schuil te gaan.  
 
Uit de landelijke ledenadministratie blijkt een groei van het ledenaantal. De groei wordt voornamelijk 
gevormd door jonge gezinnen, meestal met kinderen. De aanwas komt niet uit onze regio, maar meer 
uit stedelijk gebied. Dit verklaart, waarom onze afdeling van deze ontwikkeling nauwelijks iets merkt, 
het ledental van Nivon Emmen niet meegroeit en de belangstelling van jongere leden uitblijft. 
 
 
Namens het bestuur, 
Piet Snel, voorzitter 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Nivon 

Emmen En Omstreken 
 

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 18 september 2021 in Ons 

Dorpshuis te Valthe. Reden was de Covid maatregelen van het Kabinet. In Ons Dorpshuis is 

gelegenheid om ruim te zitten en de jaarvergadering vond later in het jaar 2021 plaats wegens 

bovenstaande reden. 

Aanwezig 18 personen. Afwezig met kennisgeving: 5 personen. 

Vooraf aan de vergadering werden de leden herdacht die in 2020 en in 2021 overleden zijn: Truus de 

Graaf, Janni Kroeze, Annie Schoemaker. 

Door verhindering van voorzitter Piet Snel neemt penningmeester Jille Visser het voorzitten van de 

vergadering op zich. Annelies Arling notuleert. 

Opening: na punt 8 pauze . De agenda wordt vastgesteld. 

Inleiding jaarverslag 2020 namens het bestuur door Jille Visser. In de inleiding wordt nogmaals 

aangehaald dat de afdeling Emmen e.o. zeer gelukkig is met de beschikking over een eigen Nivon 

Centrum en dat het CB bijdraagt in de kosten van de exploratie. De opbrengsten van acties van de 

afdeling , zoals de Goede Spullenmarkt,  worden gereserveerd voor thema middagen en andere 

activiteiten. Belangrijk zijn de vrijwilligers die voor het Nivon veel werk verrichten en het bestuur dankt 

deze vrijwilligers in de vorm van een vrijwilligersmiddag. Helaas was 2020 als gevolg van de Covid 

maatregelen van het Kabinet een passief jaar; vele activiteiten lagen gedwongen stil. Belangrijk voor 

de afdeling is de naamsbekendheid; activiteiten zullen zoveel mogelijk gepubliceerd worden. Het CB 

ziet de lokale afdelingen en hun activiteiten als een belangrijke basis van het Nivon ; de binding 

tussen de leden onderling en de weving van belangstellenden en nieuwe leden heeft aandacht.  

Verslag van de jaarvergadering 2019, genotuleerd door Bep IJsselstijn. Opmerking n.a.v. de 

Brainstormgroep die in het leven geroepen zal worden om het bestuur te ondersteunen en te kijken 

hoe de afdeling in de toekomst verder gaat. Jille antwoordt dat er nog geen actie is ondernomen. 

Alsnog kunnen leden zich aanmelden. Het verslag wordt vastgesteld. 

Verslag van het bestuur en de activiteitencommissie, hand- en spandienstgroep door Annelies 

Arling en Loes Hubert. Te lezen is een opsomming van de activiteiten vanaf januari t/m februari 

2020. Daarna werden de activiteiten stil gelegd i.v.m. de Covid maatregelen van het Kabinet. In de 

zomer heeft de activiteitencommissie een aantal fietstochten en in oktober een wandeling vanuit 

Valthe naar het Hunzebos georganiseerd. De activiteitencommissie, hand- en spandienstgroep 

bestaat uit 9 vrijwilligers; zij stellen het programma samen, overleggen met elkaar en bereiden de 

activiteiten voor en voeren het uit. Ieder heeft daarin zijn/haar verantwoording. 

Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door Jille Visser. Aandacht en uitleg over de 

huisvestingskosten en ondersteuning door het CB. De penningmeester is van mening dat het 

verantwoord is om door te gaan. 

Verslag van de kascommissie door Grietje Aakster en Brigitte Wijering. De kas is in orde 

bevonden en de kascommissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Het financieel 

verslag 2020 en de begroting 2021 zijn vastgesteld. 

Nieuwe kascommissie: Christine Voskuil, Paul Aakster en reserve Alie van der Haven. 

Werkplan van het bestuur. Voor 2021 is door de activiteitencommissie een programma opgesteld 

met binnen en buitenactiviteiten. De roep om jongeren, 20+, 30+, 40+ 50+ etc., aan de afdeling te 

binden en mee te laten doen stuit op vraagtekens. De aanwezigen zijn van mening dat jongeren met 

veel andere dingen bezig zijn. Wel is er een tendens dat in de Natuurvriendenhuizen meer jongeren, 

gezinnen aanwezig zijn en deelnemen aan de geboden activiteiten. Het bestuur is van mening dat we 

moeten blijven proberen om meer info in de weekbladen, media, etc. te plaatsen voor 

naamsbekendheid en deelname aan de activiteiten. 
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Samenstelling bestuur van de afdeling. Het ziet er als volgt uit: 

Piet Snel  voorzitter. 

Jille Visser  penningmeester. 

Vacant   secretaris. 

Loes Hubert  lid en activiteiten. 

Annelies Arling  ondersteuning activiteiten. 

Het bestuur hoopt zeer snel een secretaris aan het bestuur te kunnen toevoegen. Doordat de 

voorzitter wegens herstel van een operatie voorlopig niet aanwezig kan zijn , is het bestuur wel erg 

klein en komt het werk eigenlijk op 2 mensen neer.  Het bestuur is van plan om bij de vrijwillige 

vacaturebank bestuursleden te werven. 

Beheer, onderhoud en schoonmaak Nivoncentrum. Het Nivon Centrum wordt gebruikt voor 

activiteiten, vergaderingen en Humanitas huurt  de kleine en grote zaal van het Nivon Centrum voor 

haar activiteiten. Er is geen beheerder voor het Nivon Centrum. Werkzaamheden worden om beurten 

gedaan door Jille Visser en Annelies Arling. Geert Fidder heeft het tuin onderhoud in zijn beheer; 

reserve is Hennie Sibering. De schoonmaakgroep bestaat uit 10 personen. In tweetallen zijn de 

groepjes eens per 5 weken aan de beurt om het Nivon Centrum stofvrij te houden en de toiletten , 

keuken en gangen te dweilen. Eens per jaar wordt er een grote schoonmaak gehouden. 

Verslagen van de werkgroepen. 

• Lork en website: redacteur is Harry van der Molen. De Lork verschijnt eens per 2 maanden. 

Het drukwerk wordt uitbesteed aan Drukkerij Nooitgedacht van de Trans. De Lork zal gedrukt 

worden in A4 formaat. Facebook zal in beheer zijn van Brigitte Wijering. 

• Lief en Leed: Grietje Jeuring stuurt kaartjes naar leden die aandacht nodig hebben zoals bij 

een jubileum, ziekte of overlijden. Extra aandacht voor dit gegeven nogmaals in de Lork 

vermelden. 

• Zang- en muziekgroep: de zanggroep heeft in 2020 een moeilijk tijd doorgemaakt. Door 

de Covid maatregelen mocht er niet gezongen worden. Helaas zijn een aantal leden 

afgehaakt en de opstart was moeilijk. Na overleg met de leden van de zanggroep is 

besloten om de groep op te heffen. Erg jammer. De zangroep was in 1976 opgericht en 

heeft altijd een belangrijke plaats in de afdeling ingenomen. De muziekgroep , 4 

personen, blijft wel bestaan. 

• Schildergroep: ook de schildergroep heeft een lange traditie binnen de afdeling van het 

Nivon. Veel leden hebben les gehad van deskundige leraren en leraressen. Er zijn 

mooie exposities in het Nivon Centrum geweest. Ook de tekengroep heeft , door de 

Covid maatregelen, de penselen, kwasten etc. moeten neerleggen en de groep kwam 

uiteindelijk tot de conclusie om te stoppen wegens te weinig deelname. Erg jammer. 

• Ledenadministratie: Jans Jeuring geeft een overzicht van het ledenaantal in de afdeling. 

Goed om te vermelden dat ( een korte terugblik) te zien is dat in 2014 de afdeling 268 leden 

had, in 2016 staat de teller op 239 leden, in 2018  op 220 en in 2020  zijn er 198 leden.  

Rondvraag:  

Aandacht voor de activiteiten van de afdeling in de Emmermeer-krant. 

Brainstormgroep: Brigitte en Annelies en 2 leden van het bestuur te weten Jille en Loes. Het bestuur 

geeft een eerste aanzet tot overleg. 

Huldiging van de jubilarissen. 

Harry van der Molen 25 jaar lid, actief in de toenmalige werkgroep Alleenstaanden, in het bestuur en 

nog steeds actief als redacteur van de Lork en website. 

Echtpaar Dijkstra , van Dimmelen 40jaar lid. Zij zijn afwezig en de spelden en bloemen zullen  

overhandigd worden. 

Echtpaar Visser, Jansen 40 jaar lid. Jille is nu enkele jaren penningmeester van de afdeling en hij 

doet allerlei hand en spandiensten. Mooi dat Pauline ook meedoet met de activiteiten van de afdeling. 
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Mevr. Koopmans 60 jaar lid. Zij is afwezig en de speld en bloemen zullen bezorgd worden.  

Annelies Arling werd door een afgevaardigde van het CB toegesproken voor de vele jaren van 

vrijwilligerswerk voor de afdeling en de zang en muziek, zowel in de afdeling als bij het landelijk Gilde. 

Een oorkonde is onderweg en er was een boeket bloemen voor haar. 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.20 uur en wenst allen wel thuis. 

 

 

Jaarverslag Bestuur en activiteitencommissie 2021 
 

 

De afdeling Emmen, bestaande uit de Gemeente Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Westerwolde, 

Stadskanaal, bestaat in 2021 70 jaar. Dat heugelijk feit is stilletjes voorbij gegaan wegens de 

beperkingen van de Covid 19 maatregelen. De afdeling heeft maar een beperkt aantal activiteiten 

kunnen uitvoeren; het merendeel waren de buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. 

Vanaf januari tot/met mei 2021 zijn er geen activiteiten geweest. 

Een opsomming en korte beschrijving van de geplande activiteiten vanaf juni t/m half december 2021. 

21 juni Midzomerfietstocht met een bezoek aan de Hoofdmeestertuin in Emmercompascuum, 

aanwezig waren 14 personen. De fietstocht werd, wegens het slechte weer, erg ingekort . De 

ontvangst, uitleg van de tuin was erg gastvrij. 

Fietstochten in juli en augustus met deelname van 10 personen. 

 18 september Jaarvergadering en huldiging van jubilarissen in Ons Dorpshuis te Valthe. 

Gekozen is voor een ruime locatie omdat er nog steeds afstand van 1,5 meter gehouden moet 

worden. Wegens afwezigheid van de voorzitter heeft penningmeester Jille Visser de vergadering 

geleid en goed afgewerkt. Verslag hiervan kunt u lezen in het verslag van de jaarvergadering. 

Aanwezig waren 18 personen. 

28 september Wandelen in Emmen langs de Stolpersteinen. O.l.v. Frans Dukers werd uitleg 

gegeven over deze pelgrimage van vrede en gerechtigheid. Aanwezig 8 personen. 

11 oktober Geheugentraining door Loes Hubert. Doel: het oefenen van een aantal 

geheugentechnieken. Aanwezig 12 deelnemers. 

14 oktober Inloopmiddag in het Nivoncentrum. Nieuw in het jaarprogramma inloopmiddag op 

tweede of derde donderdag in de maand, onder het genot van koffie/thee, voor een praatje, spel, 

sjoelen of wat je maar wenst. Dit om na de coronaperiode weer opnieuw de binding en contact met 

elkaar de hebben. 

29 oktober bezoek aan het CBK in het Rensenpark voor bijzondere kunst en activiteiten. 

11 november Inloopmiddag in het Nivoncentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur werd er een spel 

gespeeld, Rummikub, en door enkelen een sjoelwedstrijdje gehouden. Het was gezellig. Aanwezig 6 

personen. 

14 november Themamiddag Emmermeer door Johan Withaar.  Een lezing over de geschiedenis, 

ontwikkeling, renovatie, vernieuwing en de bevolking van de oudste wijk van Emmen. Aanwezig 25 

personen. 

5 december Wandeling vanaf het Nivoncentrum naar het Valtherbos o.l.v. Ria Noom. Na afloop was 

er warme chocolademelk met lekkere Sinterklaas-snoepgoed. Aanwezig 13 personen.  

En toen werd het weer stil in de afdeling en gingen de activiteiten op slot tot eind januari 2022.  

Namens bestuur, activiteitencommissie, hand- en spandienstgroep: 

Loes Hubert en Annelies Arling. 
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Financieel verslag 2021 en begroting 2022 
 

Het financieel verslag 2021 en begroting 2022 worden ter plaatste aan de aanwezigen op papier 

uitgedeeld en besproken. 

 

Verslag kascommissie 2021 en verkiezing kascommissie 2022 

De kascommissie, bestaande uit Christine Voskuil en Paul Aakster, heeft op 9 maart 2022 controle 

uitgevoerd op de administratie over 2021. Zij doet op deze plaats hierover verslag. 

 

Reglementair treedt Christine af als lid van de kascommissie. Paul blijft in functie. Een nieuw lid voor 

de kascommissie voor 2022 uit de aanwezigen worden gekozen. 

 

Werkplan 2022 
Het werkplan omvat de activiteiten die op de rol staan. Activiteiten die bij het Nivon en de leden 

passen, en die de leden aanspreken. Het gaat dan om de natuurbeleving, culturele activiteiten, 

aandacht voor eerlijk en groen, duurzaamheid, de contacten met andere organisaties, de traditionele 

activiteiten en de werkgroepen. 
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Bestuursverkiezing 2022 
 

Voorzitter: Piet Snel 

Secretaris: (Vacant) 

Penningmeester: Jille Visser 

Algemeen bestuurslid: Loes Hubert (Coördinatie Activiteitencommissie) 

Beheerder Nivon Centrum: (Vacant) 

 

Annelies Arling is nog steeds bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Annelies stuurt onder meer de 

activiteitencommissie en de schoonmaakgroep aan. Haar inbreng vanuit praktische zaken, haar 

bekendheid met de gang van zaken door de jaren heen, alsmede haar netwerk vormen een 

waardevolle aanvulling binnen het bestuur. 

 

Jille Visser vertegenwoordigt Afdeling Emmen in de Nivonraad en het Penningmeestersoverleg.  

De Nivonraad is de algemene ledenvergadering van hete Nivon. Deelnemers zijn afgevaardigden van 

de afdelingen, natuurvriendenhuizen en campings. 

Het Penningmeestersoverleg maakt deel uit van de Nivonraad. De penningmeesters van dezelfde 

afdelingen, natuurvriendenhuizen en campings komen bij elkaar en bespreken uitgebreid het punt 

Financiële Jaarrekening En Begroting op de agenda van de Nivonraad. 

Jille is inmiddels tevens toegetreden tot de Financiële Commissie. Dit driemanschap functioneert als 

klankbord voor het hoofdbestuur bij (voorgenomen) bestuursbeslissingen met financiële impact, zoals 

bijvoorbeeld investeringen. 

 

Uitbreiding van het bestuur en invulling van de vacante posities is en blijft zeer gewenst. Kandiaten 

gelieve zich op te geven bij de voorzitter, e-mail p.snel4@ziggo.nl, telefoon 0591-648588. 

Beheer, onderhoud en schoonmaak Nivoncentrum 
 

In 2021 is het Nivoncentrum in gebruik geweest voor vergaderingen van het bestuur en de 

activiteitencommissie, werkgroep schoonmaak, georganiseerde activiteiten. De vast derde huurder is 

Humanitas uit Emmen en Borger-Odoorn. Van het Nivon (Jille Visser) en van Humanitas (Djoek 

Grimme) houden de afspraken en reserveringen in de agenda bij. 

De beheerder (ad interim) van het Nivoncentrum is Jille Visser en op afroep wordt Annelies Arling 

ingeschakeld.   

De tuin wordt onderhouden door Geert Fidder en reserve is Hennie Sibering. De schoonmaakgroep 

(10 personen) maakt eens per week het gebouw schoon en dat betekent: de zalen stofvrij maken, 

toiletten een sopbeurt geven, gang en keuken dweilen.  

Eens per jaar is er een grote schoonmaak. Annelies Arling regelt het schema en het overleg van de 

schoonmaakgroep, doet de boodschappen en de was. 
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Werkgroepen 
 

• Lork, Website en Facebook 

In 2021 is er 3 keer een uitgave van de Lork geweest. Vanwege de corona richtlijnen werd het contact 

met de leden via nieuwsbrieven onderhouden. De redactie wordt verzorgd door Harry van der Molen; 

het drukwerk wordt uitbesteed in de Trans in Nooitgedacht. (Rolde -zuid) Brigitte Wijering en Harry 

van der Molen overleggen over de website en facebook. Gesproken is over persberichten in de 

weekbladen om het Nivon onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven. 

Aankondigingen van activiteiten en thema middagen zijn van belang. 

 

• Lief en Leed 

Het was voor veel leden een stille tijd; wegens coronamaatregelen waren we meer thuis, hadden 

minder contact of erg weinig contact met leden. Ook het wel en wee van leden kwam daardoor in het 

gedrang. We wisten in de afgelopen tijd minder van elkaar. Hopelijk komt daar weer verandering in en 

kunnen de contacten weer beter aangehaald worden. De contactpersoon , Grietje Jeuring, heeft 

daardoor ook minder tot bijna geen contacten kunnen leggen. Bij deze voor leden die ziek zijn 

geweest of zich een beetje alleen hebben gevoeld veel gezondheid toegewenst.  

 

• Muziekgroep 

 

De muziekgroep is een huiskamer groep bestaande uit 4 personen en zij bespelen sopraan-alt en 

tenor blokfluit, een lid bespeelt de mandoline. Het repertoire bestaat uit licht klassieke muziek en deels 

ook liederen van de zanggroep. In 2021 is de groep in de zomermaanden bijeen geweest en helaas 

ook voor deze groep werd het even stil wegens coronatijd. 

 

• Zanggroep 

 

Jammer genoeg hebben de overige leden van de zanggroep besloten om te stoppen. Debet is toch de 

corona periode. De zanggroep was altijd een mooie werkgroep van de afdeling. De balans opmakend 

kunnen we zeggen dat vanaf de oprichting in 1976 tot 2021 er een mooi repertoire opgebouwd is van 

licht klassieke zangstukken, wandelliederen, liederen van vroeger, meiliederen. Er werd veelal 

meerstemmig gezongen. In de jaren dat er 35 leden waren werden liederen gekozen om 4 stemmig te 

zingen. Een hele uitdaging maar erg leuk en het lukte! Veel leden hebben met plezier gezongen en de 

binding onderling was altijd goed. De groep heeft vele optredens zowel in de eigen afdeling als in 

verzorgingshuizen en op de Dag van de Arbeid verzorgd. Mooi om te vermelden dat de zanggroep 

i.s.m. het Landelijk Zang – en Muziek Gilde menig zangweekend in de Noordelijke 

Natuurvriendenhuizen heeft georganiseerd. Met plezier denk ik terug aan de zang-zaterdagen van 

Regio Noord. De zanggroep en de muziekgroep van het noorden studeerden in de morgen hun 

liederen en muziekstukken in en in de middag werd er samen gezongen en gemusiceerd. Na het 

seizoen werd er als afsluiting een zang- en muziekdag georganiseerd. Als dirigent van de zanggroep 

wil ik iedereen die mee gezongen heeft hartelijk danken voor de mooie tijd en het plezier in zingen 

stond altijd voorop. 
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Verslag Ledenadministratie, overzicht ledental 
 

Jans Jeuring houdt deze administratie bij en toetst dit met de centrale ledenadministratie. 

 

Verdeling per Type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografische verdeling 

31 december 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Emmen  13 13 14 7 13 

Noord Barge 2 2 2 2 2  2 

Angelslo 15 15 14 13 12 10 

Emmerhout 22 22 20 18 19 19 

Emmerschans 3 3 3 3 3 3 

Emmermeer 19 18 17 15 12 8 

Bargeres 18 17 14 13 12 12 

Rietlanden 16 16 15 14 10 8 

Parc Sandur 1 3 3 2 3 2 

Bargeroosterveld 4 6 6 2 2 3 

Buitendorpen *) 122 119 113 111 116 120 

       

 239 234 220 207 198 200 

 

  

31 december 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Mannelijke leden 84 82 72 67 64   69 

Vrouwelijke leden 144 143 136 130 126 125 

Mannelijke Tieners 2 1 2 1 1    1 

Vrouwelijke Tieners 1 0 1 1 1   1 

Mannelijke Jeugdleden 3 5 5 5 2  0 

Vrouwelijke Jeugdleden 5 3 2 2 2 2 

Mannelijke Kinderen 0 0 0 0 1 1 

Vrouwelijke Kinderen 0 0 2 1 1 1 

       

 239 234 220 207 198 200 
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Verdeling Buitendorpen 

 

                 31 december 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Coevorden 15 13 10 10 10 9 

Dalen 1 1 1 1 1 1 

Wachtum 4 4 4 4 4 4 

Schoonebeek 2 2 5 5 5 5 

Hardenberg 3 4 4 4 7 6 

Holthone  5 5 5 5 5 

Nieuw Weerdinge 3 3 3 4 4 5 

Sleen 6 3 4 4 4 8 

Erm 2 2 2 1 1 1 

`t Haantje    1 1 1 

Eeserveen     1 1 1 

Oosterhesselen 7 7 7 7 7 7 

Klijndijk 6 6 5 4 4 3 

Valthe 5 5 5 5 5 5 

Odoorn 1 3 1 2 3 2 

Valthermond     1 2 

Emmercompascuum   3 5 5 5 

Roswinkel 1 1 1 1 2 2 

Nieuwlande      1 

Zuidwolde 0 2 2 4 2 3 

Veeningen      1 

Pesse      1 

Nieuw Balinge 1 1 1 1 1 2 

Mantinge      1 

Stadskanaal 5 3 2 3 5 5 

Gasselternijveen 3 3 7 2 2 1 

Nieuw Buinen 4 4 3 3 4 3 

Buinerveen 3 3 3 3 2 2 

Bronneger      1 

Borger 8 5 8 11 9 12 

Drouwen      1 

Vlagtwedde 1 1 1 1 3 2 

Bourtange      1 

Ter Apel 15 12 13 11 9 7 

1e Exloermond    0 2 2 

Onstwedde 1 1 1 1 1 1 

Holwierde 1 1 1 1 1 1 

       

 122 119 113 111 116 120 

       


