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Uitnodiging Jaarvergadering 2020
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de
Afdeling Emmen en Omstreken die wordt gehouden op:

zaterdag 28 maart 2020
Plaats: Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26b, 7815 VN Emmen.
U bent welkom vanaf 09.30 uur, de vergadering begint om 10.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Inleiding van het jaarverslag
Verslag jaarvergadering 2019
Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie 2019
Financieel verslag 2019 en begroting 2020
Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
Werkplan bestuur 2020
Bestuursverkiezing 2020
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
lid en beheerder NC:
lid en coördinator AC:

Annelies Arling, aftredend en niet herkiesbaar
vacant
Jille Visser
vacant
Paul Aakster, aftredend en niet herkiesbaar

Piet Snel heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Loes Hubert stelt zich kandidaat
als lid van het bestuur en coördinator van de activiteitencommissie. Kandidaten voor de functie
secretaris en beheer Nivoncentrum alsook tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich
aanmelden bij de voorzitter Annelies Arling, arling1@hetnet.nl.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verslag beheer Nivoncentrum, schoonmaak gebouw
Verslag PR activiteiten
Verslagen van de werkgroepen
Verslag ledenadministratie met overzicht van het ledenaantal
Inventarisatie activiteiten 2020-2021
Rondvraag en sluiting.

Het jaarverslag wordt zo veel mogelijk digitaal toegezonden. Hebt u daarvoor geen mogelijkheid dan
kunt u een papieren exemplaar aanvragen, vanaf 16 maart, bij Annelies Arling, 0591-513960.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.
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3.
Inleiding Jaarverslag 2019
Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 Natuurvrienden is een netwerk voor natuur en cultuur, eerlijk en groen, een organisatie voor de
samenleving, een vereniging die gebaseerd is op de sociaal democratische beginselen met in Emmen
en Omstreken een afdeling. Tot de afdeling behoren de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn,
Coevorden, Hardenberg, Vlagtwedde en een deel van Stadskanaal. De afdeling Emmen is opgericht in
1951 en bestaat in 2020 69 jaar.
Contacten heeft de afdeling met het Nivon van Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe en
Zwolle) en met het Centraal Bestuur van het Nivon. Aan het CB wordt eens per jaar verantwoording
afgelegd over het beleid, de financiën en het werk in de afdeling. Naar aanleiding van het aantal leden
krijgt het Nivon Emmen e.o. een geldelijke bijdrage van het CB voor de organisatie van de
bestuurlijke taken en activiteiten en voor de Lork. In voorgaande jaren ontving de afdeling van het CB
en de gemeente Emmen een geldelijke ondersteuning voor het Nivoncentrum en het ouderenwerk in
de afdeling. Deze subsidies worden niet meer uitgekeerd. Extra inkomsten worden gehaald uit de
verhuur van het gebouw aan derden; het CB ondersteunt sinds 2019 de afdeling in de huur en vaste
lasten van het Nivoncentrum. De opbrengst van de acties van de afdeling zoals de kerstmarkt en de
Goede spullenmarkt worden gereserveerd voor de themamiddagen en de activiteiten.
Het Nivon is een ledenorganisatie en dat betekent 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
gebouw schoon houden, het gebouw beheren, de Lork bezorgen, als afgevaardigde van het bestuur de
vergaderingen van Regio Noord en de Nivonraad bijwonen. Het bestuur heeft, om alle vrijwilligers te
bedanken voor het vele werk, een vrijwilligersmiddag georganiseerd.
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor het Nivon, d.w.z. er waren geen bijzondere festiviteiten; wel
had de afdeling een mooi programma met voor elk wat wils, maar het bijzondere was dat het bestuur
van de afdeling in 2018 en in 2019 veel contacten heeft gehad met leden van het bestuur van Regio
Noord en het Centraal Bestuur i.v.m. de huurovereenkomst met verhuurder Lefier, de huur van het
Nivoncentrum en de voortgang van de afdeling Emmen e.o. Er is een extra ledenvergadering geweest
en de afdeling kan op basis van ondersteuning van het CB verder.
Het Nivon heeft landelijk nog altijd meer dan 19.000 leden. De Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen voorzien in een behoefte en in de Toorts is te lezen, gezien de vele aanbiedingen op allerlei
gebied, dat het Nivon een actieve vereniging is. Het Centraal Bestuur heeft gemeend om voor enkele
jaren terug een Masterplan op te stellen om de vereniging duurzaam en toekomstbestendig te maken
en te houden. Wat betekent dit voor onze afdeling. Samen met Regio Noord neemt de afdeling deel
aan activiteiten om het Nivon te promoten, naamsbekendheid te geven, gesprekken aan te gaan en aan
belangstellenden te vertellen wat voor een soort vereniging het Nivon is. Het Centraal Bestuur ziet de
afdelingen en hun activiteiten als een belangrijke basis van het Nivon. Het is de plek waar leden
gelijkgestemden ontmoeten en samen iets ondernemen. Zonder afdelingen missen we die belangrijke
ontmoetingsplek, aldus het hoofdbestuur. Het Centraal Bestuur wil de afdelingen activeren om meer
aandacht aan eerlijk en groen te besteden en in het programma activiteiten op dit gebied aan te bieden.
Ook is er aandacht voor het werven van leden. In 2020 neemt de afdeling daartoe enkele stappen.
"Hoe zetten we de afdeling Emmen en Omstreken blijvend op de kaart". Het is voor onze afdeling een
groot voordeel dat we in een "eigen gebouw" gehuisvest zijn. De afdeling biedt elk jaar een gevarieerd
programma; het twee maandelijks blad "de Lork" geeft een overzicht van de vele activiteiten, de
afdeling heeft een website en facebook. Belangstellenden kunnen meedoen en kennismaken met het
Nivon; reclame, affiches en vermelding van activiteiten op de site van het landelijk Nivon en van
Regio Noord zijn een vast onderdeel van de PR. Ook mond op mond reclame werkt goed. Het
tweemaandelijks blad de Lork van de afdeling wordt zo nodig in bibliotheken en supermarkten ter
inzage gelegd. De missie van het landelijk Nivon is "Bestaande verbindingen behouden en versterken
en nieuwe duurzame verbindingen maken". Het bestuur en vele vrijwilligers promoten het Nivon in de
Regio en ondanks dat, is het ledenaantal in de afdeling in 2019 weer iets terug gelopen.
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Op de jaarvergadering treden enkele bestuursleden af en wil de afdeling Emmen blijven voortbestaan
dan zullen we moeten werken met tenminste 3 bestuursleden d.w.z. een voorzitter, secretaris en
penningmeester en een ook het liefst een beheerder voor het gebouw. Op de extra ledenvergadering
van 9 februari 2019 is er uitgebreid over gesproken. Ons motto van de afdeling is "samen dragen we
de afdeling". De aftredende bestuursleden in 2020 zijn Annelies Arling en Paul Aakster; samen
hebben zij in het bestuur en de activiteitencommissie veel werk verricht. Het bestuur spreekt de wens
uit dat leden en ook belangstellenden veelvuldig de activiteiten zullen bezoeken en elkaar zullen
ontmoeten.
Met een persoonlijk woord wil ik, als aftredend voorzitter van de afdeling, mij tot mijn medebestuursleden richten. Dank voor jullie inzet, medewerking tijdens de talloze vergaderingen, besluiten
die genomen moesten worden, de betrokkenheid voor de afdeling en de leden. Ook de leden van de
afdeling wil ik danken voor het vertrouwen en de samenwerking tijdens tal van activiteiten. Ik heb
steeds met veel plezier en betrokkenheid mij ingezet voor de afdeling. Dank voor de mooie contacten.
Ik blijf me graag inzetten, samen met de AC en HS, voor de activiteiten.
Annelies Arling, voorzitter

4.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering NIVON afdeling Emmen e.o.
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

23 maart 2019, 10.00 uur
Nivoncentrum, Emmen
30 leden, zie presentielijst

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 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 Meta Fidder uit
Emmen, Jaap Keulen uit Klijndijk en T. Aalders uit Coevorden. De vergadering herdenkt hen met een ogenblik
stilte.
Met kennisgeving zijn afwezig: Hennie Sengers en Lommie Cruijff.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- een folder over Gekleurd Grijs: wordt georganiseerd in april
- het Zang en muziekgilde organiseert drie maal per jaar een weekend in het ABK-huis
- de Goede Spullen Markt heeft €259 opgeleverd, dit bedrag is mooi te gebruiken voor activiteiten in de
afdeling. Grietje en Jans krijgen met het applaus een groot compliment voor hun inzet. De voorzitter
bedankt ook de vrijwilligers van die dag. Met elkaar is een leuk bedrag verdiend.
- de vrijwilligersmiddag wordt dit jaar georganiseerd op 15 juni. Andries Middeljans zingt liedjes in het
Drènts.
- op 1 mei spreekt op de Dag van de Arbeid, Simone van Dijk uit Borger over het vrouwenkiesrecht.
- op dit moment is nog maar één adverteerder voor de Lork. De voorzitter vraagt alle leden om eens om zich
heen te kijken wie gevraagd kan worden een advertentie te zetten.
3. Inleiding van het Jaarverslag 2018
Niemand heeft vragen of opmerkingen over de inleiding van het jaarverslag 2018.
4. Verslag van de jaarvergadering van 24 maart 2018
Niemand heeft opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag: Lidy-An vraagt wat het bestuur heeft gedaan met de opmerking van Tiny
verwoord in de laatste alinea van agendapunt 7. De voorzitter antwoordt dat dit vandaag behandeld wordt bij
agendapunt 16.
5. Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie 2018
Het verslag is een overzicht van de activiteiten met de opkomst en er staat zo veel mogelijk bij wie het
georganiseerd heeft. Bij 28 december lezen dat het heerlijk was en dat er 10 deelnemers waren. Het jaarverslag
wordt goedgekeurd.
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6. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
De penningmeester geeft een toelichting op de verschillende posten van het financiële verslag. De inkomsten
zijn lager dan de uitgaven waardoor uit de reserves geput moet worden. Brigitte Wijering deelt mee dat de
zanggroep dit jaar nog het huurbedrag kan betalen door het beetje reserve wat er was. Dit jaar zijn er minder
leden in de zanggroep.
Antwoorden naar aanleiding van het financiële verslag en begroting:
De voorzitter zegt dat het moeilijk is om adverteerders voor de Lork te vinden. Veel bedrijven adverteren steeds
meer op internet en vinden een boekje minder interessant. De kosten van een advertentie zijn €35 en een wat
grotere €50.
Opgemerkt wordt dat misschien gerichter gezocht moet worden bijvoorbeeld: het Nivon wandelt veel, misschien
wil Schutrups wel een advertentie zetten. Maar ook voor Total Artist kan het interessant zijn.
7. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing kascommissie
De kascontrolecommissie - bestaande Lidy-An Fleurke en Brigitte Wijering - heeft alles bekeken en in orde
bevonden. Zij adviseren de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent deze
decharge met applaus.
Verkiezing kascontrolecommissie
Brigitte Wijering vormt in 2020 de kascontrolecommissie over de cijfers van 2019 samen met Grietje Aakster.
Piet Snel wordt reserve.
Bijlagen: Financiële verslagen van de werkgroepen
De voorzitter legt uit dat de te betalen huur (€702 per jaar) is uitgerekend toen het Nivoncentrum verhuisde naar
deze locatie. Er is toen een berekening gemaakt op basis van de huurprijs en het aantal leden van de
werkgroepen op dat moment. Nu steeds minder mensen deelnemen in de drie werkgroepen kunnen zij die huur
niet meer opbrengen. Het bestuur zegt desondanks dat: als de mensen met plezier deelnemen en het belangrijk
vinden om met elkaar bezig te zijn, het tekort door het bestuur wordt aangevuld. Nieuwe leden bij de drie
werkgroepen zijn welkom. De resultaten van de tekengroepen zijn ook te zien, regelmatig wordt in het
Nivoncentrum geëxposeerd.
Op vragen uit de zaal antwoordt de voorzitter dat al eerder geprobeerd is de beide tekengroepen samen te
voegen. Dat lukt nog steeds niets. Jammer genoeg heeft de maandagtekengroep al heel lang geen begeleiding
meer.
Ida antwoordt op vragen over de zanggroep dat het saldo is gesplitst in opbrengst lidmaatschap en opbrengst
koffie.
8. Werkplan 2019
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, aandacht voor eerlijk en groen,
duurzaamheid, de contacten met andere organisaties, de traditionele activiteiten en de werkgroepen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het werkplan.
9. Bestuursverkiezing
De voorzitter licht dit agendapunt toe en zegt dat zij zelf dit jaar volgens schema had kunnen aftreden. In de
afgelopen twee jaar heeft ze diverse mensen benaderd maar niemand is bereid haar op te volgen. Ze heeft
besloten ad interim nog één jaar door te gaan maar benadrukt dat ze tijdens de ALV van 2020 definitief stopt.
Voor de functie secretaris heeft zich niemand gemeld alsook niemand die het beheer van het Nivoncentrum op
zich wil nemen. Paul Aakster treedt tijdens de ALV van 2020 ook af.
De penningmeester Ida van Belkum treedt vandaag af en is niet herkiesbaar. Tijdens de ingelaste ALV van 9
februari 2019 heeft Jillie Visser zich kandidaat gesteld voor het penningmeesterschap. Hij stelt zich voor.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de herverkiezing van Annelies als voorzitter ad interim tot 2020 en
met Jille Visser als penningmeester.
De voorzitter zegt dat een secretaris tussentijds altijd het bestuur kan komen versterken.
Later in de vergadering meldt Piet Snel zich als algemeen lid van het bestuur.
Het bestuur is vanaf 23 maart 2019 als volgt samengesteld:
voorzitter:
Annelies Arling (ad interim tot ALV 2020, daarna niet verkiesbaar)
penningmeester:
Jille Visser
secretaris:
vacant
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coördinator activiteitencommissie: Paul Aakster (aftredend 2020)
lid:
Piet Snel
De voorzitter bedankt Ida van Belkum heel hartelijk voor haar werk als penningmeester en zeker voor het nodige
archiefwerk. Met deze taken is ze heel serieus bezig geweest. De vergadering geeft Ida een applaus als dank.
Zoals iedereen weet is jaren geleden besloten vertrekkende bestuursleden niet in de bloemen te zetten. In de
plaats daarvan is gekozen voor de vrijwilligersmiddag.
Harry van der Molen is vandaag ook aftredend als lid van het bestuur, op 9 februari is al aandacht besteed aan
zijn vertrek.
In de pauze krijgen de aanwezigen het verslag van de ingelaste ALV van 9 februari uitgereikt alsook een viertal
opties: hoe verder met het Nivon Emmen e.o. Het is de bedoeling vandaag tot een besluit te komen.
10. Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw
Harry is niet meer beschikbaar voor het beheer en de coördinatie van de schoonmaak werd door Gerda gedaan.
Ook Gerda is gestopt. Voorlopig neemt de voorzitter de taken van Gerda over.
11. Verslag van de PR-activiteiten
Harry blijft de website, de Facebookpagina en de nieuwsbrieven verzorgen. Jille Visser neemt het beheer van de
agenda op zich.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het verslag.
12. Verslagen van de werkgroepen
Bij de Zanggroep staat verslag 2017, dit moet uiteraard 2018 zijn.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over de verslagen.
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 meer dan 30 jaar de ledenadministratie verzorgd.
14. Inventarisatie activiteiten seizoen 2019-2020
Dit agendapunt wordt behandeld na de agendapunten 15 en 16.
De voorzitter vraagt de aanwezigen suggesties:
- veiligheid in huis maar ook daarbuiten
- wolvilten, suggestie: bij het wolatelier in het Bargerveen
- kerstmarkt
- bloemschikken
- meer mensen in de tekengroepen
Suggesties en ideeën: Paul en Annelies horen het graag.
15. Verslag ingelaste ALV van 9 februari 2019
De voorzitter zegt ter verduidelijking dat het Nivon hoofdhuurder is van het gebouw. Humanitas huurt bij het
Nivon ruimten. Dat betekent dat Humanitas niet gevraagd kan worden om mee te helpen met de schoonmaak.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het verslag.
16. Nivon Emmen e.o.: hoe verder en komen tot een besluit
De voorzitter legt uit dat de uitgereikte opties een samenvatting zijn van alle gesprekken die hebben
plaatsgevonden met Regio Noord, met het Centraal Bestuur verenigingszaken. Ze verontschuldigt Bert Rosien
van Regio Noord. Hij had vandaag bij deze vergadering aanwezig willen zijn maar hij heeft zelf een vergadering
in Friesland.
De opties zijn tot stand gekomen omdat de afdeling bestuurlijke èn financiële problemen heeft. Het
Nivoncentrum heeft voor het verhuren aan andere partijen ook concurrentie van buurthuizen en zorgcentra die op
hun beurt ook graag ruimten willen verhuren. Ook komen minder mensen naar het centrum. Maar altijd is vanuit
het Nivon gepromoot dat er activiteiten zijn voor elk wat wils, ook al zijn dat drie of vier activiteiten per maand,
men heeft iets te kiezen zowel in het centrum als daarbuiten.
Toelichting op de opties:
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(optie 1 - doorgaan tot 2024): in principe duurt het huurcontract nog vijf jaar (1 juli 2024), Lefier heeft er wel
in toegestemd dat per jaar opgezegd kan worden. In dezelfde periode dat de besprekingen met Lefier
plaatsvonden heeft het Centraal bestuur toegezegd een bijdrage in de tekorten te doen tot einde contract 2024. De
voorzitter heeft het CB gezegd dat inkomsten uit Kerstmarkt, Goede Spullenmarkt, etc. ten goede blijven komen
aan de activiteiten van de afdeling.
Om een bijdrage in het tekort te kunnen ontvangen heeft het CB wel als eis dat er een voltallig bestuur moet zijn
en een beheerder voor het gebouw.
(opties 2 en 3 - gaat door tot april 2020 of 2021): de voorzitter legt uit dat optie 2 en 3 nagenoeg gelijk zijn.
Optie 3 is tot stand gekomen omdat er nog altijd geen kandidaat voor het voorzitterschap is en Annelies in maart
2020 definitief stopt. Het bestuur heeft al gebrainstormd hoe de afdeling door kan blijven draaien zonder gebouw
maar dan doorgaat met huren van ruimten elders maar wel centraal liggen.
Grietje Aakster stelt zich kandidaat als secretaris als optie 3 gekozen wordt. Piet Snel zegt mee te willen helpen
en als dat betekent dat hij een jaar voorzitter moet zijn, dan hoort dat daarbij. Tot de ALV van maart 2020 treedt
hij toe in het bestuur als algemeen bestuurslid.
Annelies zegt dat zij in maart 2020 stopt als voorzitter maar wel doorgaat in de activiteitencommissie.
Jille Visser ziet wel mogelijkheden in optie 2. De voorzitter vult aan dat er dan geen verhuur aan derden meer
moet zijn en vanuit het bestuur de vinger aan de pols gehouden moet worden wat de schoonmaak betreft.
Antwoorden op vragen uit de zaal
- ja, nog wel verhuur aan Nivon-leden
- Annelies ziet zelf niets in een duovoorzitterschap
- één beheerder kan volstaan als er geen ruimten verhuurd worden. Er moet een beheerder zijn voor de
contacten met de energieleverancier, met Lefier, etc.
(optie 4 - stoppen als afdeling): dat kost het Nivon leden.
Stembriefjes worden uitgedeeld en Piet en Jans vormen het stembureau.
Uitslag: optie 1 krijgt 4 stemmen, optie 2 krijgt 15 stemmen, optie 3 krijgt 11 stemmen en optie 4 krijgt 0
stemmen.
Optie 2 is gekozen wat betekent dat in ieder geval het gebouw tot 2021 gehuurd wordt en misschien door kan
lopen naar 2024. Het bestuur neemt contact op met het CB, Lefier en Humanitas.
Op vragen uit de zaal antwoordt de voorzitter dat vanaf nu elk jaar een vergadering als deze plaatsvindt.
17. Rondvraag en sluiting
- Hennie Sibering krijgt hulp bij het tuinonderhoud van Geert.
- Grietje zegt dat Jans en zijzelf wel willen meehelpen aan de Goede Spullenmarkt maar het zelf niet meer
organiseren.
- Jetty weet nog niet of ze de bloesemtocht kan organiseren, Hennie en Geesje zeggen toe dit te willen doen.
- jammer is dat men zich alleen per mail kon opgeven voor de Regiodag. De voorzitter zegt dat de afdeling dit
niet georganiseerd heeft maar de opmerking wel doorgeeft.
- het afval in het gebouw kan eventueel in de container op nummer 17 gegooid worden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst hen wel
thuis.

5.
Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie
Overzicht deelname Nivon-activiteiten in 2019
13 januari Nieuwjaarsvisite voor leden en belangstellenden met huldiging van jubilarissen; 25 jaar lid
Truus de Graaf, R. van Dinten -Bijlsma, Geert Fidder, mevrouw Hooiveld 40 jaar lid en Jan en Anje
Halfweg 50 jaar lid. Het Iers orkest Almarach trad op; 30 aanwezigen.
26 januari museumbezoek Fundatie in Zwolle; thema was "Vrijheid" met toonaangevende
kunstwerken van de afgelopen 50 jaar; 4 deelnemers.
9 februari extra ledenvergadering; 30 aanwezigen.
10 februari thema middag met een lezing over Bijen door Freek Blom; aandacht om een goed milieu
te scheppen voor bijen omdat ze zeer waardevol zijn voor bestuiving van gewassen en fruitbomen; 22
aanwezigen.
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16 februari bezoek aan State of Play in de Fabriek in Emmen met uitleg over de kunstwerken door
Krijnie Valentien; 16 deelnemers.
23 februari winterwandeling met na afloop erwtensoep; een activiteit door eigen leden van de
afdeling georganiseerd. Wandelgids was Hennie Sibering; 19 deelnemers.
10 maart thema middag met een lezing over Emmerhout door Johan Withaar; in de jaren 60 genoot
deze wijk landelijke bekendheid vanwege de nieuwe manier van bouwen in het bos; 16 aanwezigen.
16 maart Goede Spullenmarkt in het Nivoncentrum georganiseerd door Jans en Grietje Jeuring en
bijgestaan door leden van de afdeling. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van de
afdeling.
23 maart Jaarvergadering van de afdeling; 30 aanwezigen.
13 april deelname aan de Rode Kruis Bloesemtocht.
14 april Ledendag van Nivon Regio Noord voor alle afdelingen en afgevaardigden van de
Natuurvriendenhuizen in Groningen, Friesland, Drenthe en de afd. Zwolle georganiseerd door de
afdeling Emmen. Boswachter Erik Bloeming gaf een lezing over het natuurgebied Bargerveen; na de
lunch werden de aanwezigen in de Veenland Expres door het gebied rondgereden met Erik Bloeming
als gids. Aanwezig 60 personen.
1 mei Dag van de Arbeid. Thema 100 jaar Kiesrecht voor Vrouwen. Simone van Dijk gaf er een
lezing over en het Nivon koor trad op met meiliederen en liederen over de natuur en de groep werd
begeleid door de Nivon muziekgroep o.l.v. Annelies Arling; 23 aanwezigen.
4 mei deelname aan de Dodenherdenking in de Grote Kerk van Emmen. Twee bestuursleden waren
aanwezig om deel te nemen aan de krans- en bloemlegging bij het monument op het plein.
12 mei dagje fietsen over de Hondsrug o.l.v. Annelies Arling; 9 deelnemers.
30 mei deelname aan het Dauwtrappen in het Bargerveen. Vroege Nivon-vogels deden mee met een
wandeling georganiseerd door het Staatsbosbeheer; 5 deelnemers.
15 juni vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers die zich in het seizoen 2018-2019 voor de afdeling
hebben ingezet . Andries Middeljans vermaakte de aanwezigen met verhalen en liederen gebaseerd op
de jaren 60. Na de voorstelling genoten de vrijwilligers van een drankje en lekkere hapjes; 23
vrijwilligers.
21 juni Midzomerfietstocht o.l.v. Annelies Arling . De route ging langs de Runde en er werd een
bezoek gebracht aan molen Grenszicht in Emmer-Compascuum; 10 deelnemers.
Week 26 midweek in de Hondsrug o.l.v. fietsgids Harry van der Molen. De organisatie was in handen
van Alie van der Haven, Geert Fidder en Annelies Arling. Er werden mooie routes gefietst en een
boottocht op het Zuidlaardermeer gemaakt; 14 deelnemers.
6 juli Fietsdag door het Bargerveen o.l.v. Paul Aakster; 17 deelnemers.
14 juli thema middag met een lezing door Ina Harttekamp; haar thema was als volgt: we leven in een
chaotische wereld en we kunnen op een andere manier naar de wereld kijken en onze eigen rust en
spirituele kracht daarin vinden; 23 aanwezigen.
15 september opening seizoen 2019-2020 met als thema Natuurlijk Waterrijk door Fien Heeringa ,
bestuurslid van Waterschap Hunze en A’s; 20 aanwezigen.
21 september fietsdag o.l.v. Ria Noom en Engelbert Gringhuis; 9 deelnemers.
10 oktober bloemschikken met natuurlijke materialen o.l.v. Janni en Petra Kroeze; 12 creatievelingen.
12 oktober stadswandeling in Steenwijk georganiseerd door de afdeling Meppel-SteenwijkHoogeveen. O.l.v. een gids werden we bijgepraat over de geschiedenis, mooie historische gebouwen
en leuke anekdotes van de stad Steenwijk; 18 deelnemers.
20 oktober thema middag met optreden van de zang- en muziekgroep van de afdeling. Er werden
meerstemmige liederen over de natuur en licht klassieke liederen gezongen o.l.v. Annelies Arling en
na de pauze trad de muziekgroep op o.l.v. Olga Spijkernman; 26 aanwezigen.
22 oktober korte wandeling van ongeveer 8 km. o.l.v. Alie van der Haven in Schoonebeek; 7
deelnemers.
2 november museumbezoek Drents Museum met de expositie “Sprezzatura”, 50 jaar Italiaanse
schilderkunst van 1860-1910; 10 deelnemers.
16 november thema middag met als titel “Raakvlakken tussen ZO Drenthe en het Emsland” door
Herman Blom, socioloog en hij publiceert in het Dagblad van het Noorden. Onderwerpen als
werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in beide gebiedsdelen kwamen aan de orde; 16
aanwezigen.
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19 november korte wandeling van 8 km. in Valthe o.l.v. Hennie Kiers en Hennie Sibering; 5
deelnemers.
5 december Sinterklaaswandeling van 8 km. door het Valtherbos o.l.v. Ria Noom; 8 deelnemers.
14 december Kerstmarkt in het Nivoncentrum. In de week voorafgaand aan de markt is er door vele
vrijwilligers hard gewerkt; ook op de kerstmarkt waren veel vrijwilligers aan het werk om alles goed
te laten verlopen. Er zijn knieperties gebakken ( met voorwerk van Jans en Grietje Jeuring), o.l.v.
Janni en Petra Kroeze zijn er verschillende soorten (groot, klein en tafelstukken) kerststukken gemaakt
en de muziekgroep van de afdeling speelde op de markt allerlei kerstliederen. De opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten van de afdeling.
22 december kerstviering voor leden en belangstellenden in het Nivoncentrum. Er was een optreden
van de zang- en muziekgroep van de afdeling, voordracht door Paul Aakster en Janni Kroeze en de
activiteitencommissie zorgde voor een buffet; 35 aanwezigen.
27 december oliebollenwandeling door de Emmerdennen van 10 km. o.l.v. Hennie Sibering. Na
afloop lieten de deelnemers zich de oliebollen en de appelflappen goed smaken; 12 deelnemers.
Paul Aakster en Annelies Arling

8.
Werkplan 2020-2021
Het Nivon Natuurvrienden is een organisatie voor de samenleving, een netwerk voor natuur en
cultuur, eerlijk en groen en duurzaamheid. In het jaarlijks programma tracht het bestuur, in
samenwerking met de activiteitencommissie, de natuurbeleving, de culturele activiteiten en het
gedachtegoed van eerlijk en groen in haar programma te verwerken.
Voor de afdeling Emmen en Omstreken is een aantal punten van belang. De Nivon Natuurvrienden
willen elkaar ontmoeten, ontdekkingen doen op het gebied van natuur, cultuur en duurzaamheid, zich
daardoor ontplooien en ontwikkelen. De Nivon Natuurvrienden komen bijeen voor ontspanning en
stellen zich open voor gelijkgestemden en mensen van andere gezindten.
Natuurbeleving: aandacht voor dagwandelingen, korte wandelingen en fietstochten, oriëntatie en
informatie m.b.t. natuurgebieden.
Culturele activiteiten: aandacht voor culturen van andere landen en bevolkingsgroepen, workshops
op gebied van creativiteit, aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving,
museum- en stadsbezoeken.
Eerlijk en groen: aandacht voor het gedachtegoed van eerlijk en groen te vertalen in duurzaamheid.
Duurzaamheid op het gebied van energie gebruik, schoonmaakmiddelen, reizen, voedsel. De afdeling
legt zo veel mogelijk de excursies en de buitenactiviteiten per fiets of met het openbaar vervoer af.
Voor activiteiten m.b.t. het jaarprogramma worden themamiddagen zo mogelijk door eigen leden
verzorgd of door sprekers van buitenaf. Het bestuur onderhoudt daarvoor contacten met het
Staatsbosbeheer, IVN, Politieke Partijen (1 mei viering) en Natuur- en Milieufederatie Drenthe. De
nieuwsbrief Ziezo van deze organisatie wordt sinds 2015, indien wenselijk, aan de bestuursleden
gezonden.
In het jaarprogramma is er blijvende aandacht voor enkele traditionele activiteiten zoals: opening
van het seizoen, kerstviering, oliebollenwandeling, nieuwjaarsvisite, neutie schiet’n, 1 mei viering,
dodenherdenking, dauwtrappen, midzomerfietstocht, kerstmarkt, goede spullenmarkt, afsluiting van
het seizoen en de vrijwilligersmiddag.
De bestaande werkgroepen van de afdeling, teken- en schildergroep, zang- en muziekgroep,
schoonmaakgroep, activiteiten en hand- en spandienstgroep, ledenadministrateur en familiecontacten
verrichten belangrijke taken op het gebied van ontwikkeling, ontmoeting en zorg voor de afdeling en
onderhoud van het gebouw. De coördinatoren van de werkgroepen vervullen hierin een belangrijke rol
voor het functioneren van de groepen en de contacten met het bestuur. Het bestuur ondersteunt de
werkgroepen en hun activiteiten.
Het bestuur vergadert elke eerste maandag in de maand. Aan de orde zijn de lopende zaken van de
jaarlijkse activiteiten, de financiën, de Lork, de PR, stand van zaken betreffende de werkgroepen,
beheer en schoonmaak van het Nivoncentrum. Tevens houdt het bestuur zich op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen binnen het Nivon. De website van de afdeling, www.nivonemmen.nl en de
nieuwsbrief, de Lork zijn belangrijk om geplande activiteiten, gebeurtenissen en foto’s te plaatsen. Het
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is een mooie binding met de leden en het Nivon in Emmen laat op die manier zien dat de vereniging
een actieve rol in de maatschappij heeft. “Voor elk wat wils; voor en door leden; samen dragen we de
afdeling” is het motto.
Het bestuur draagt zorg voor een goed financieel beleid. Belangrijk zijn de opbrengsten en de
betalingen van de vaste lasten voor het Nivongebouw, zoals de huur en de energie. Er zijn contacten
met het CB voor ondersteuning van de huur en energie kosten. Een zorg zijn de hoge drukkosten van
de "Lork". Het bestuur gaat voort op de weg die is vastgesteld op de jaarvergadering van 2013. De
Lork verschijnt 2 maandelijks en de leden wordt gevraagd om de Lork digitaal te ontvangen.
Het bestuur, de activiteitencommissie en de hand- en spandienstgroep vergaderen ongeveer 3 tot 5
maal per seizoen. Aan de orde zijn de activiteiten voor het jaarprogramma en de uitvoering ervan.
Contacten voor sprekers worden gelegd door de voorzitter van de activiteitencommissie en de leden
van de activiteitencommissie.
Het bestuur onderhoudt contacten met het bestuur van Regio Noord. Twee maal per jaar vergadert
het bestuur van Regio Noord met afgevaardigden van de noordelijke afdelingen, de
natuurvriendenhuizen en de kampeerterreinen. Doel van die bijeenkomsten is dat het bestuur van
Regio Noord zich laat informeren over het wel en wee van de noordelijke afdelingen, ondersteuning
kan bieden, helpen bij conflicten. Ook doen de verschillende afdelingen, natuurvriendenhuizen en
kampeerterreinen inspiratie bij elkaar op. Nieuw is , al enkele jaren, de jaarlijkse Ledendag van Regio
Noord. Een dag voor de binding van de noordelijke leden en belangstellenden. Geboden wordt een
programma met als thema ontmoeting en een excursie of lezing.
Het bestuur woont twee keer per jaar de Nivonraad bij, waar landelijke ontwikkelingen en de
voortgang van het Nivon aan de orde komen. Tevens wordt door het landelijk bestuur verslag gedaan
van het werkplan en de financiën. Vaste afgevaardigde van het bestuur van de afd. Emmen e.o. is
vacant.

11.
Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw en PR
Gebruik Nivoncentrum
Het Nivoncentrum werd door de afdeling gebruikt voor:
wekelijks:
- maandagmorgen en tot juni 2019: dinsdagmiddag tekengroep
- woensdagmiddag zanggroep
maandelijks: - 1e maandag van de maand bestuursvergadering
- 2e zondag (vanaf september 2019 op de 3e zondag) van de maand een themamiddag
Per seizoen vergaderde de activiteitencommissie 3 keer i.v.m. het opstellen en vastleggen van het
jaarprogramma en de uitvoering ervan.
De afdeling gebruikt het gebouw verder voor de activiteiten, zie opsomming in het verslag van bestuur
en activiteitencommissie.
De belangrijkste medegebruiker/huurder is Humanitas met wekelijkse activiteiten en een eigen
sleutelbeheer. De 2e zondag in de maand is gereserveerd voor het Humanistisch Verbond en 3 maal
per jaar vergadert de werkgroep Humanistisch Vorming Onderwijs in het Nivoncentrum. Een enkele
keer wordt het Nivoncentrum verhuurd aan eigen leden en aan de Zonnebloem voor haar
vrijwilligersbijeenkomst.
Door gebrek aan een beheerder van het Nivoncentrum, vanaf maart 2019, wordt het gebouw niet meer
verhuurd aan particulieren, uitgezonderd aan Nivonleden en de vaste "derde" huurders.
De agenda en reserveringen voor het Nivoncentrum worden bijgehouden door Jille Visser (Nivon) en
Djoek Grimme (Humanitas).
Onderhoud, Huishoudelijk taken en de Schoonmaak
In 2019 is geen onderhoud aan de zalen etc. van het gebouw besteed. De klusgroep functioneert niet
meer. Er is van verhuurder Lefier asbestcontrole geweest; in de kelder van het gebouw zit een klein
stukje asbest maar de controleur heeft verzekerd dat het miniem is en geen gevaar oplevert. De
brandblusser en de brandslang worden jaarlijks gecontroleerd.
De inkoop van huishoudelijke en consumptieartikelen wordt verzorgd door het bestuur.
Een grote groep vrijwilligers zorgde in 2019 wekelijks voor de schoonmaak van het Nivoncentrum:
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H. Sibering, E. Kemper, G. Grootjans, A. Hommes, L. Cruijff, H. Kiers, R. Noom, G. Peters, A.
Arling en de families Aakster en Jeuring. Twee maal per jaar werd een grote schoonmaak gehouden en
een extra onderhoud aan de vloeren besteed door de familie Aakster.
Lork / website
In 2019 verscheen de Lork 5 keer voor de gecombineerde maanden: januari/februari, maart/april,
mei/juni/juli/augustus, september/oktober en november/december. De redactie werd verzorgd door
Harry van der Molen met hulp van Grietje Aakster (correctie). Diverse leden leverden bijdragen in de
vorm van aankondigingen/terugblikken en foto's.
Gelukkig helpt het Drenthe College geweldig mee bij de opmaak en drukken, de oplage bedroeg 180
exemplaren per nummer.
Helaas hebben weer afscheid moeten nemen van enkele adverteerders, er is slechts 1 overgebleven.
De portokosten stijgen de laatste jaren enorm, gelukkig is er een groep vrijwilligers die de bezorging
van een groot deel van de Lorken voor zijn of haar rekening neemt, 66 leden ontvangen de Lork
digitaal.
Regelmatig worden nieuwsbrieven en mededelingen per e-mail verstuurd. We bereiken hiermee
ongeveer 84 e-mailadressen.
Nivon Emmen e.o. heeft een zelfstandige website www.nivonemmen.nl, die veel informatie biedt. Het
aantal bezoekers is nogal wisselend, het bereik is moeilijk in te schatten (promotie kost extra geld).
De nieuwe privacy wetgeving vraagt voortdurend onze aandacht bij het plaatsen van foto's.
Harry van der Molen

12.
Jaarverslagen van de werkgroepen
Activiteitencommissie en de Hand- en Spandienstengroep
Sinds 2009 functioneert binnen het Nivon Emmen zowel een Activiteiten-Commissie (AC) als een
Hand- en Spandienstengroep (HS). De AC heeft als doel om voor de leden activiteiten te ontwikkelen,
zoals wandelingen en fietstochten in de naaste omgeving van Emmen of verder weg in de provincie
Drenthe en zelfs daarbuiten; ook het bedenken en voorbereiden van zogenaamde themamiddagen
behoort tot de werkzaamheden van de AC.
De HS heeft als doel: het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in het Nivoncentrum en het
ondersteunen van het bestuur en de AC, het inrichten van de zaal voor de themamiddagen enz.
Uit praktische overwegingen is in 2015 besloten tot het samenvoegen van de AC en HS groep tot één
grote groep van vrijwilligers.
In 2019 is 5 maal vergaderd n.l. op 11 /2, 15/4, 4/6, 24/9 en 26/11.
De leden van de AC + HS in 2019 waren: Ria Noom, Gerda Lukkien, Alie van der Haven, Henny
Kiers, Grietje Peters, Janni Kroeze, Jenny Harttekamp, Grietje Jeuring, Janny Masselink, Geert Fidder
en als afgevaardigden van het bestuur: Annelies Arling (voorzitter) en Paul Aakster (coördinator).
Namens het bestuur Paul Aakster

Lief en Leed
Er zijn - als een steuntje in de rug - in 2019 10 kaarten verstuurd naar zieke Nivonleden. Bij het
overlijden van Nivonleden worden condoleancekaarten naar de familie gestuurd en vanuit het bestuur
deelgenomen aan de ceremonie.
Met Kerst krijgen de ouderen en zieken een kerst-nieuwjaarskaart als blijk dat aan ze gedacht wordt.
Omdat een kaartje als klein gebaar groot is omdat er aan je gedacht wordt graag een tip aan Grietje
Jeuring voor familieberichten, bijzondere gelegenheden, jubilea, zieken en Nivonleden die een kaartje
of een bedankje verdienen. Een berichtje kan gestuurd worden naar jansjeuring1@gmail.com
Grietje Jeuring

Jaarverslag van de zang- en muziekgroep 2019
In oktober 1976 is de afdeling Emmen met een klein groepje in een huiskamer begonnen te zingen met
als doel om op een bonte avond (Sinterklaasavond) van de afdeling enkele liederen te zingen. Zo is het
gekomen; vanaf oktober 1976 bestaat de zanggroep in Emmen en vanaf 1990 werd de blokfluitgroep
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opgericht, met als doel de zanggroep - op afroep - te begeleiden. De zanggroep bestaat inmiddels 43
jaar en de muziekgroep 29 jaar. Vanaf september 1992 hebben de zanggroep en de blokfluitgroep zich
onder een bestuur gesteld en presenteren zich vanaf dat moment als Nivon Zang- en Muziekgroep
Emmen.
Bestuur:
Penningmeester
Leden
Dirigente

Brigitte Wijering, sinds september 2019 Lubbe Kroeze
Grietje Jeuring, Annelies Arling
Annelies Arling

Ledenaantal van de zanggroep: begin 2019 14 leden, waarvan 7 sopranen en 6 alten. Sinds september
2019 heeft de zanggroep 11 leden, waarvan 5 sopranen en 5 alten. De dirigent is tevens lid van de
zang- en muziekgroep.
Ledenaantal muziekgroep: tot de zomer 2019 5 leden, vanaf september 2019 4 leden; 3 leden zijn op
afroep beschikbaar. De muziekgroep beschikt over leden die verschillende blokfluiten en mandoline
en mandola bespelen.
Repertoire
De zanggroep studeert meerstemmige liederen in. Het zijn licht klassieke liederen, wandelliederen,
liederen over de natuur, canons. Tevens maakt de groep gebruik van Hollandse liederen met behulp
van muziek uit het “Toetenboek”. De liederen en bijbehorende muziek zijn samengesteld door het
Landelijk Zang- en Muziekgilde. De dirigent kan een keus maken uit de bibliotheek van het Gilde. De
Buma rechten worden door het Gilde betaald (het Gilde is de landelijke werkgroep zang en muziek).
De muziekgroep studeert licht klassieke muziekstukken in, kerstliederen en maakt gebruik van de
muziekstukken uit de bibliotheek van het Gilde.
Repetities
Voor de zanggroep worden de repetities wekelijks op de woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het
Nivoncentrum gehouden. Een deel van de repetitie wordt besteed aan het instuderen van liederen en
een deel aan het herhalen van de ingestudeerde stukken. Plezier in zingen staat voorop.
De muziekgroep is een huiskamerwerkgroep; de repetities worden, zo mogelijk, eens per 14 dagen in
Valthe gehouden.
Optreden van de zang- en muziekgroep in 2019
 1 mei Dag van de Arbeid. Meiliederen, natuurliederen gezongen door de zanggroep met
begeleiding van mandoline en gitaar.
 Optreden van de muziekgroep op 20 augustus in Zorghuis Heidehiem met een licht klassiek
programma.
 Zondag 20 oktober themamiddag afdeling met optreden van de zang- en muziekgroep.
 Kerstmarkt 14 december m.m.v. de muziekgroep.
 Kerstviering 22 december. Kerstliederen werden gezongen en begeleid door de muziek -groep.
Contacten met het Landelijk Zang- en muziekgilde
Het Gilde organiseert een 3-tal zang- en muziekweekenden in het ABK huis in Eerbeek. Nivonleden
en belangstellenden studeren zang- en muziekstukken in en op de laatste morgen van het weekend
laten de groepen aan elkaar horen wat er ingestudeerd is. Naast het instuderen is het plezier in zingen
en het herhalen van liederen en muziekstukken ook belangrijk.
Toekomst Zang- en Muziek in de afdeling Emmen
Tot op hoge leeftijd is zingen en muziek maken mogelijk. Nog steeds kan de dirigent met de leden van
de zanggroep, met veel plezier, zingen en liederen instuderen. En nog steeds worden er mooie
resultaten geboekt. Graag ziet de zanggroep dat er leden bijkomen; zingen kun je leren; ervaar zingen
als een gezonde bezigheid.
De zang- en muziekcommissie
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Dinsdag teken- en schildergroep
Jaren lang was er op de dinsdagmiddag een teken-/schildergroep actief bij Nivon Emmen. Op een
gegeven moment waren er zoveel belangstellenden dat er een tweede groep op de maandagmorgen
werd gestart.
Door ziekte en ouderdom moesten in de loop der jaren veel leden van de dinsdaggroep stoppen,
Gelukkig was er ook nieuwe aanwas en werd in Krijnie Valentin-Pikart een deskundig en enthousiast
begeleider gevonden. Onder haar leiding werden de afgelopen jaren bijzondere projecten gedaan, die
mooie resultaten hebben opgeleverd van zeer betrokken leden.
Helaas heeft dit alles de terugloop van deelnemers niet kunnen stoppen en was na afloop van het
seizoen 2018/2019 de groep zo klein geworden, dat men noodgedwongen en met pijn heeft besloten te
stoppen. Met een kleine reünie werd tijdens een gezellige bijeenkomst bij Krijnie thuis de groep
opgeheven. Krijnie werd nogmaals bedankt voor haar zeer gewaardeerde en kundige inzet.
Harry van der Molen

Maandagmorgenschildergroep
2019 was een jaar waarin we welliswaar lekker hebben geschilderd en natuurlijk ook koffie hebben
gedronken, maar doordat we al zo lang goede leiding moesten ontberen raakte onze inspiratie op het
eind een beetje op. We hielpen elkaar om toch tot goede resultaten te komen. Maar toch raakten we
steeds weer een deelnemer kwijt. Er moest iets gebeuren, anders zou ook deze groep een zachte dood
sterven. En dat zou jammer zijn.
Een mogelijkheid om het tij te keren deed zich voor toen een paar leden tijdens de kunstroute in
contact kwamen met schilderes Addy Lamberts uit Odoorn. Zij kon en wilde onze groep wel gaan
begeleiden. Dankzij medewerking van het bestuur konden wij de laatste maanden van het jaar met
haar proef draaien. Voor beide partijen was het wel even wennen: voor Addy omdat zij zo binnen een
hecht groepje viel en voor ons omdat wij onze eigenwijze gewoontes (ik doe het altijd zó) soms even
overboord moesten gooien, uit onze comfortzones komen en het eens anders proberen. Want ja, hoe
schilder je nu zonder voorbeeld en meer op intuïtie. De één heeft er meer moeite mee dan de ander,
maar we leren en er zijn al aardige werken ontstaan.
Omdat we verder wilden met Addy hebben we actie ondernomen om meer deelnemers te werven. We
hebben een oproepje in de Lork gezet en ook op de website. Met de hulp van Harry maakten we ook
mooie posters, die in Emmen en wijde omgeving zijn opgehangen. En we hebben de oproep ook op
onze facebook gedeeld. Omdat we ook mensen die nog geen Nivonlid zijn willen aantrekken, hebben
we het komend jaar verdeeld in 2 clusters van 15 lessen. De lessen zijn niet meer gratis, maar € 75
voor 15x is alleszins redelijk denken wij (vooraf in 1 of in 3 keer te betalen). Dit is inclusief de huur
van de ruimte. Niet-leden betalen meer en zo hopen we ook meer nieuwe Nivonleden binnen te halen.
Vol goede zin beginnen wij aan 2020. Houd onze vorderingen in de gaten, op de website en in ons
Nivoncentrum geëxposeerd.
Willy Batenburg
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13.
Overzicht ledental NIVON Emmen en omstreken
31 december
Mannelijke leden
Vrouwelijke leden
Mannelijke Tieners
Vrouwelijke Tieners
Mannelijke Jeugdleden
Vrouwelijke Jeugdleden
Mannelijke Kinderen
Vrouwelijke Kinderen

31 december
Emmen
Noordbarge
Angelslo
Emmerhout
Emmerschans
Emmermeer
Bargeres
Rietlanden
Parc Sandur
Barger-Oosterveld
Buitendorpen *)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

93
164
3
5
2
7
0
0
274

91
160
2
6
3
6
0
0
268

87
151
2
2
3
7
0
0
252

84
144
2
1
3
5
0
0
239

82
143
1
0
5
3
0
0
234

72
136
2
1
5
2
0
2
220

67
130
1
1
5
2
0
1
207

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21
2
15
29

17
2
15
29

18
2
14
27

17
29
20
2
9
130

21
29
20
2
9
124

17
23
20
1
4
126

17
2
15
22
3
19
18
16
1
4
122

13
2
15
22
3
18
17
16
3
6
119

13
2
14
20
3
17
14
15
3
6
113

14
2
13
18
3
15
13
14
2
2
111

274

268

252

239

234

220

207

*) zie uitsplitsing op volgende pagina
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Uitsplitsing
31 december
Coevorden
Dalen
Dalerpeel
Wachtum
Stieltjeskanaal
Schoonebeek
Hardenberg
Holthone
Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
Sleen
Erm
De Kiel
't Haantje
Eeserveen
Aalden
Oosterhesselen
Klijndijk
Valthe
Odoorn
Emmer-Compascuum
Nieuw-Dordrecht
Klazienaveen
Roswinkel
Nieuweroord
Geesbrug
Zuidwolde
Veeningen
Nieuw Balinge
Giethem
Stadskanaal
Gieterveen
Nieuwediep
Gasselternijveen
Nieuw-Buinen
Buinerveen
Borger
Eesergroen
Vlagtwedde
Sellingen
Ter Apel
Onstwedde
Groningen
Holwierde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14
6
1
4
1
7
6

15
6
1
4
1
7
6

16
1
1
4
1
3
6

15
1
1
4
1
2
3

3
5
1
2

3
5
1
2

3
4
2
2

1
3
6
2
2

13
1
1
4
1
2
4
5
2
3
3
2
2

10
1
0
4
0
5
4
5
2
3
4
2
2

1
2
7
5
1

1
2
6
3
1

1
7
6
3
1

2
7
6
5
1

2
7
6
5
3

0
7
5
5
1
3

2
2
1
1
4
3

2
1
1
1
1
4
3

2
1
1
3
2
3
7

2
1
1
3
2
3
7

2
1
1
1
1
4
2
2
3
2
1
3
4
3
7

2
1
1
1
0
4
1
2
5
2
1
3
4
3
8

2
1
1
1
2
5
1
2
3
2
1
3
4
3
5

2
1
15
3
1
1

2
1
14
2
1
1

1
1
15
2
2
1

1
1
15
1
2
1

1
1
12
1
1
1

2
1
0
1
2
0
1
0
2
1
1
7
3
3
8
1
1
1
13
1
0
1

10
1
0
4
0
5
4
5
2
4
4
1
0
1
1
0
7
4
5
2
5
1
2
1
0
0
4
1
1
0
3
0
0
2
3
3
11
0
1
0
11
1
0
1

130

124

126

122

119

113

111
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