
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIENDENPRAOT 
  februari 2023 



 

 

Bestuur 
 
 
 

Voorzitter: Roelof Koops 

 Leggeloo 33 

 7991 PW Dwingeloo 

 roelofgkoops@gmail.com 

 

Secretaris Henny Bouwman-Westerhof 

  Batinge 46 

  9331 KX Norg 

  06 – 29 11 36 53 

  secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl  

 

Penningmeester / Henny van der Veen-Kruit 

Ledenadministratie Karbeel 49 

 7811 XL Emmen  

 06 – 54 33 01 99 

 ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl 

 

Leden: Annie Brandsma – Daman 

Vledder 3, 7932 PT Echten 

 

Johannes Venema 

 Leeuwerikstraat 11, 9481 EN Vries 

 

  Jeannette Stoffers 

  Plein 12, 9451 BW Rolde 

 

  Piet Doek 

 Borgerderstraat 4, 9536 PA Ees 



 

 

Van de veurzitter 
 

 

Beste vrienden van oenze umroep, 

 

Alweer een neij jaor, ‘t is wel laete maor nog de beste weinsen. 

 

Een ruzige tied lig achter oens en wat 2023 oens brengt is ofwachten. 

Op het tiedstip dat ik dit schrieve bint in het bestuur weer een paer arge 

zieken. Ik weinze ze veule starkte toe. 

 

Dit nummer is wat dikker umdat wij de jaorvergaedering stukken er in 

hebt. Belangriek natuurluk. En wij hebt ook ies naor oenze statuten e ke-

ken. Die waren nog van de oprichting, dus knap verolderd. Dus daor is 

een angepast exemplaar van. Die mut natuurluk deur de notaoris vaste-

legd worden, maor eerst bint het de leden die er over beslissen moet en 

waarschienluk in twee vergaederingen. Ook over de zogenaemde per-

soons bescharmings wetgeving is er een stuk bij. Daor ontkome wij ook 

niet an, net zo min as aan de kosten verhogingen. Hier vin ie op de jaor-

vergaedering verschillende agenda punten over. 

 

Ook de agenda vrag oen andacht. Ik hope dat ik komend jaor veule van 

oe zie op de verschillende activiteiten. Ondanks dat wij het ofgelopen jaor 

zo’n 60 neie leden der bij hebt kregen (wat wal moed gef), zullen wij ge-

zien de gemiddelde leeftied van  

oenze leden toch nog graeg wat  

anvulling hebben. 

 

Nou beste leden, het allerbeste  

en de groeten uut Leggel. 

 

Roelof Koops 



 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
 

 

Agenda 2023 

 

Donderdag 2 maart  13.30 uur   Bestuursvergadering 

Studio RTV Drenthe 

 

Zaterdag 18 maart 14.00 -   Ledenmiddag 

16.30 uur  Café Rest. Hofsteenge Grolloo 

 

Donderdag 6 april   13.30 uur   Bestuursvergadering 

Studio RTV Drenthe 

 

Woensdag 3 mei    19.30 uur   Ledenvergadering  

Atrium Studio RTV Drenthe 

 

Woensdag 17  mei   19.30 uur   Ledenvergadering 

           Atrium Studio RTV Drenthe 

 

Donderdag 1 juni    13.30 uur  Bestuursvergadering 

`          Studio RTV Drenthe 

 

Donderdag 3 augustus   13.30 uur  Bestuursvergadering 

Studio RTV Drenthe 

 

Zaterdag 9 september  10.00 –   Fietstocht 

16.30 uur 

 

Vrijdag  17 november   20.00 uur   Ledenavond 

           Twee Recht Twee Averecht 

Café Rest. Hofsteenge Grolloo  



 

 

Ledenpas 

 

 

In de Vriendenpraot van december heb wij een stukkie schreven over de  

ledenpas en de körting die je bij sommige bedrieven kunt kriegen met je  

ledenpas. Wij hebt undertussen alle bedrieven een veurstel daon um een 

advertentie te plaotsen in oes blad. Tot oeze teleurstelling hef der maor ien 

bedrief op reageerd en die döt niet met. Wij hebt daorum besleuten um 

der maor met te stoppen. Dat betiekent dat oeze leden per 1 jannewaori 

2023 gien gebruuk meer maken kunt van de körting bij de bedrieven. 
 

Het bestuur 

 

 

Contributie 2023-2024 

 

 

Per 1 mei gaot wij weer de contributie innen. Bij de mensen die oes een 

machtiging geven hebt, zodat wij de contributie automatisch innen kunt, 

wordt het bedrag van € 7,00 op 1 mei ofschreven. De leden die graag zölf 

de betaling regelen wilt, kriegt in april een brief met het verzeuk um veur 

10 mei de contributie over te maken. Dat is € 7,00 en € 1,00 an administa-

tiekosten. 

Ik hoop dat jullie allemaol op tied de contributie overmaakt. Sommige le-

den doet dat al veurdat ze een brief kregen hebt met het verzeuk um te be-

talen en daorbij bint dan ok leden die al automatisch betaald hebt. Dat gef 

wat dubbel wark. Dus mien verzeuk an jullie is um even te wachten totdat 

je een berichie kregen hebt um te betaolen, as dat niet gebeurt, dan giet 

het er automatisch of.  

Alvast bedankt allemaol veur de metwarking. 
 

Henny van der Veen 

Penningmeester en ledenadministratie  



 

 

Ledenmiddag 18 maart 2023 
 

 

De Ledenmiddag van de Vereniging van Vrienden van RTV Drenthe is op  

18 maart 2023. Het wordt een Drentse middag. 

▪ Plaats:   Café Restaurant Hofsteenge, Grolloo  

▪ Aanvang:   14.00 uur (zaal open: 13.30 uur) 

▪ Entreeprijs: voor leden:   €   8,00 

 voor niet-leden:  € 12,00 

 Dit is inclusief een kopje koffie/thee met cake.  
 

Optredens van:  

▪ Annemiek Drenth, zang met 

begeleiding van een gitarist 

 

  

▪ Henny Bouwman,  

gedichies 

 

▪ Yvonne Bijl,  

komische verhaolties 

 

  

▪ En wij speult een  

körte Drèentse kwis.  

 

  

U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op rekening-

nummer NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep Drenthe  

onder vermelding van ‘Muziekmiddag 18 maart 2023’ en uw lidnummer. 

Bij de ingang wordt een bewijs van toegang verstrekt. 



 

 

 

Het bestuur van de Vrienden van 

RTV Drenthe nodigt u uit  voor de 

jaarlijkse Ledenvergadering op    

. woensdag 3 mei 2023 . 

 

Locatie: het Atrium van RTV Drenthe, Beilerstraat 30 in Assen   

Aanvang: 19.30 uur 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen 

stukken 

3. Notulen van de ledenvergade-

ring 11 mei 2022 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Contributieverhoging 

Het bestuur stelt voor om vanaf 

1 mei 2024 de eerstkomende 

drie jaren de contributie per jaar 

met € 1,00 verhogen. 

7. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit: 

mevrouw Blomsma en me- 

vrouw Prins-Pol. Reserve kas-

commissielid is: de heer Bruins. 

8. Verkiezing nieuw lid kascom-

missie.  

Mevrouw Blomsma is aftredend. 

9. Begroting 2022-2023 

10. Vaststellen Statuten 

11. Vaststellen Huishoudelijk  

Reglement 

12. AVG regeling 

13. Ontwikkelingen v.d. Omroep  

Dink Binnendijk, directeur / 

hoofdredacteur RTV Drenthe 

14. Bestuursverkiezing 

Henny van der Veen-Kruit en 

Jeannette Stoffers zijn beiden af-

tredend en herkiesbaar. 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

Na de pauze:  

Gerda Marsman heeft fietstochten over ver-

schillende continenten gemaakt. Vanavond 

vertelt ze over haar reis door Japan. Ze 

neemt ook haar fiets met bepakking mee. 



 

 

Stukken Ledenvergadering 
 
 

Op de volgende pagina’s vindt u achtereenvolgens: 

 

▪ Notulen ledenvergadering 11 mei 2022  

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe 

 

▪ Jaarverslag secretariaat 2022 – 2023 

 

▪ Huishoudelijk reglement 

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe 

 

▪ Regeling Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe 

 

▪ Uitnodiging 2e (korte) Ledenvergadering 17 mei 2023 

 

NB:  

De statuten kunt u vanaf 15 maart 2023 vinden op onze website. En vanaf 

die datum liggen ze ook ter inzage bij RTV Drenthe. Als het niet lukt via de 

website kunt u ook een bestuurslid bellen voor informatie. Het Huishou-

delijk Reglement en de AVG regeling staan in deze Vriendenpraot. 

 

 

  



 

 

Notulen ledenvergadering 

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe 

 

 

Datum:  woensdag 11 mei 2022 19.30 uur 

Plaats:   het atrium van RTV Drenthe 

Aanwezig: 29 leden, 5 bestuursleden (afwezig z.k.: H. Abbing-Kapelle),  

Dink Binnendijk, Martin van der Veen, Inge Scheur (RTV 

Drenthe), Aaldert Oosterhuis (spelleider bingo) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

We zijn blij dat we weer een ‘gewo-

ne’ vergadering kunnen houden en 

dat we elkaar weer zien. We zijn niet 

met heel veel personen, maar, zo 

merkt hij op, dat is vaak een teken 

dat het goed gaat. 

 

2. Mededelingen en ingekomen 

stukken 

a. Openluchtspel > 

Dit is, in ieder geval voor 2022-

2023, uit ons programma 

geschrapt. 

b. Vriendenpraot > 

We zijn dit begonnen als een A-

viertje, later werd het een boek-

werkje. Annie Brandsma coördi-

neert de kopij. Het is af en toe 

wat moeilijk om het boekje vol 

te krijgen. Leden mogen ideeën 

aandragen. Het idee is om in 

ieder geval de Drentse cultuur 

wat ‘an te fietern’! 

De puzzel is zeker een succes, 

wordt veel ingeleverd. 

c. Om alvast in de agenda te 

zetten >  

▪ 27 augustus – fietstocht, 

met als startpunt De Deel 

(Roelof Klinkhamer), Sleen 

▪ 19 november – ledenavond, 

deze keer bij café 

Hofsteenge in Grolloo 

 

3. Notulen ledenvergadering 27 

oktober 2021 

Alle leden hebben de notulen en de 

diverse verslagen thuisgestuurd ge-

kregen, samen met een nieuw ge-

plastificeerd ledenpasje. Deze zijn 

nu geldig tot het lidmaatschap 

wordt opgezegd. De notulen wor-

den goedgekeurd.  

 



 

 

4. Jaarverslagen 

a. Verslag secretaris > 

goedgekeurd. 

b. Verslag penningmeester > 

goedgekeurd 

Henny van der Veen geeft uitleg 

betreffende het negatieve saldo. 

Redenen: door de corona-peri-

kelen waren er geen activiteiten, 

Harm en Roelof waren voor ons 

wat aan de dure kant, er is geen 

verloting gehouden tijdens de 

jaarvergadering, nieuwe pasjes 

éénmalige hogere uitgave (druk-

werk, plastificeren, verzendkos-

ten). 

Uit de overzichten blijkt dat de 

Vriendenpraot een grote uitga-

venpost is. Vanuit de zaal komt 

de vraag of de leden niet via het 

internet op de hoogte kunnen 

worden gehouden. Omdat er 

ook leden zijn die niet met een 

computer werken, kun je op die 

manier niet iedereen bereiken. 

Dit punt wordt meegenomen 

naar de volgende bestuurs-

vergadering. 

c. Kascommissie > 

De ledenvergadering verleent 

het bestuur decharge. 

De heer Oosting is hierna afge-

treden, de kascommissie 2023 

zal bestaan uit de dames Blom-

sma en Prins-Pol. De heer 

Bruins meldt zich aan als reser-

velid. 

d. Henny van der Veen krijgt een 

applaus voor al haar werk. 

 

5. Begroting 2022-2023 

Ook deze wordt door de leden 

goedgekeurd. 

 

6. Dink Binnendijk en Martin van 

der Veen, ontwikkelingen van de 

omroep 

a. Johan Derksen blijft zijn radio-

programma bij RTV Drenthe 

presenteren. Daar is wel veel 

overleg aan vooraf gegaan. Niet 

alle aanwezige leden zijn daar 

blij mee, maar Dink vertelt dat 

ze zeker niet over één nacht ijs 

zijn gegaan. Ze hebben een 

weloverwogen besluit genomen. 

b. De vergadering wordt gevraagd 

of er ideeën zijn voor Radio 

Drenthe. Het aantal luisteraars 

loopt terug. Reacties: te weinig 

Drents, te weinig gesprekken, 

programma als ‘Bij de scheer-

baos’ was mooi, meer inbel-

items, minder inbel-items, meer 

muziek, publiek bij program-

ma’s. Ideeën zijn altijd welkom. 

c. Waar eerst nog werd 

geprobeerd om jongeren te 

trekken, zal nu de focus liggen 

op de iets oudere Drenten (35+). 



 

 

Jongeren kijken en luisteren veel 

online.  

d. Dink belooft dat dit het volgend 

jaar beter zal gaan. Daar 

houden de leden hem aan. 

Hij vertelt er wel bij dat de om-

roep door bezuinigingen wel 

een miljoen minder heeft, daar-

door ook minder mogelijkhe-

den. Niet alles kan. 

e. Bij de evenementen, zoals het 

TT-museum in het pand en de 

Drentse 1000 zal er meer con-

tact worden gezocht met de 

Vrienden. 

f. De samenwerking met de NOS, 

maar vooral ook met MAX, is 

prima. 

g. De voorzitter bedankt hen voor 

de gastvrijheid, de ontvangst 

met koffie met gebak en hun 

openheid. 

 

 

 

 

 

7. Bestuursverkiezing 

Het afgelopen jaar werd er gezocht 

naar nieuwe bestuursleden. Het 

bestuur stelt voor om Piet Doek en 

Henny Bouwman-Westerhof te 

benoemen. Er zijn geen tegen-

kandidaten en de vergadering gaat 

akkoord met de benoeming.  

 

8. Rondvraag 

Geen vragen of opmerkingen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor 

zijn/haar aanwezigheid. 

 

Na de pauze met een drankje en 

een hapje worden er onder de be-

zielende leiding van Aaldert Ooster-

huis vier rondes bingo gespeeld. 

 

Om 21.45 uur wordt de avond 

afgesloten en Henny van der Veen 

wenst iedereen wel thuis. 

 

 

 

 

  



 

 

Jaorverslag secretariaat 2022-2023 

 

 

Tiedens de pauze van een vergaodering van de streektaolvrijwilligers van 

Noordenveld, waor ik notuleerde, vreug Tina Muggen mij of een baontie as 

secretaris bij de Vrienden van RTV Drenthe niet wat veur mij was. Nou, 

eigenlieks zee ze, dat zij vun dat dat net wat veur mij was. Ik wol dat wel in 

overweging nemen. Zo kreeg ik van Roelof Koops een oetneudiging veur een 

gesprek op 3 februari 2022. Nao een goed gesprek met Roelof en Henny van 

der Veen bin ik op 7 februwaori alvaast begonnen, nog veur de Algemene 

Ledenvergaodering van 11 mei 2022 heur goedkeuring daorover oetsproken 

har. Die goedkeuring kwam der en zo heb ik NOU alweer een jaor aachter de 

rug. Een verslag van dit aofgelopen jaor: 

 

Jaorvergaodering 11 mei 2022 

De jaorvergaodering wör bezöcht 

deur 34 leden, inclusief 5 bestuurs-

leden. Van RTV Drenthe waren Dink 

Binnendijk, Martin van der Veen, 

Inge Schreur en Aaldert Oosterhuis 

anwezig. Koffie met gebak, een 

draankie met veul happies waren 

super regeld deur de omroep! 

De notulen van de veurige jaorver-

gaodering en alle verslaogen wör-

den goedkeurd. De kascommissie 

verleende het bestuur decharge. 

Henny har alles prima veurmekaor 

en kreeg een applaus veur al heur 

waark. 

Dink Binnendijk en Martin van der 

Veen vertelden saomen over alles 

wat der speult bij de omroep, zoas 

elk kan lezen in de notulen van diz- 

ze vergaodering. 

Het bestuur stelde veur om Piet Doek 

en Henny Bouwman-Westerhof as 

neie bestuursleden te beneumen. 

De vergaodering gung akkoord. 

Nao de pauze met een happie en 

draankie wörden der veer rondes 

bingo speuld. Dit wör mooi an me-

kaor praat deur Aaldert Oosterhuis. 

 

TT museum 11 t/m 25 juni 2022 

Het bestuur was deur Inge Schreur 

vraogd of er mèensen kunden 

helpen tiedens de daogen dat het 

museum open was. Het heufde niet 

elke dag en ook gien heule daogen. 

Het bestuur besleut dit te perberen. 

Oeteindelijk was de kraom op dree 

daogen nao alle middaogen deur 

oons bemand. Daorveur hadden wij 

hulp vraogd van een stuk of wat 

leden, die heul enthousiast ‘ja’ 



 

 

zeden! Elk hef der veul plezeer an 

beleefd en nao dizze 14 daogen 

hadden we deur het invullen van 

oonze neie folderies 52 anmel-

dingen van neie leden. 

Wat als enig naodelig punt opschre-

ven wör in het notitiebook, was de 

prominente, overheersende anwe-

zigheid van TT mensen bij hetzölfde 

kleine vitrinekassie. 

 

Fietstocht 27 augustus 2022 

Henny en Henk van der Veen hebt 

dit jaor de tocht oetzet.  

Op 5 augustus hef het bestuur de 

tocht veurfietst om te kieken of alles 

dudelijk was en hier en daor nog 

wat an te passen. Zij deden dit op 

een mooie zummerse dag en 

vunden het een prachtige route. 

Op 27 augustus deden der rond de 

honderd fietsers met. Ok op die dag 

was het mooi fietsweer. Niet te 

heet, niet te kold. De start was dizze 

keer bij De Deel in Sleen. Oonze 

gastheer was Roelof Klinkhamer. Op 

een paor kritische opmarkings nao, 

waren der bij binnenkomst allent 

maor positieve reacties. Mooie 

route, mooi weer, gezellige 

mèensen, maor een paor moeilijke 

vraogen, dat wel. Nao de 

priesoetreiking bleven der nog om 

en de bij vieftig man eten. Dat was 

good verzörgd. 

Veur al heur waark om dizze dag  

good te laoten verlopen hebt Henk 

en Henny een groot compliment 

meer dan verdeend. 

 

Vriendenaovend 19 november 2022 

Duo 2Voudt trad veur oons op in 

een gezellige zaol van zaolencen-

trum Hofsteenge in Grol. Omtrent 

zestig vrienden hebben genoten van 

hun leedties en sketches. Heur 

veurstelling heette Jong Belegen en 

gung over het leven as pensiona-

da’s. Het kwam derop neer daj dan 

veural niet aachter de geraoniums 

mussen zitten, maor zoveul 

meugelijk actief mussen blieven. 

 

Het bestuur 

In november kregen wij twee verdre-

tige berichten aachter mekaor. Johan-

nes Venema en Annie Brandsma bint 

beiden slim zeek en konden daordeur 

de lèeste vergaoderingen van het 

bestuur niet bijwonen. 

 

Wijziging statuten 

Der wordt nog waarkt an het vernei-

en van de statuten. Der is een con-

cept en die moet nog deur de leden 

goedkeurd worden in de Algemene 

Ledenvergaodering. Daor heur je 

laoter meer over. 

 

Vriendenmiddag 18 meert 2023 

Dit verslag moet nog toevoegd 

worden. 



 

 

Huishoudelijk reglement  

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe 

 

 

Dit huishoudelijk reglement geeft een nadere toelichting/uitwerking van 

de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd in de 

Algemene Ledenvergadering, ook wijzigingen op het Huishoudelijk 

Reglement worden in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. 

 

Artikel 1: Leden 

De leden van de vereniging worden on-

derscheiden in: 

1.1. Leden: Leden zijn natuurlijke per-

sonen die geaccepteerd zijn als lid. 

1.2. Ereleden: Ereleden zijn zij die we-

gens hun buitengewone verdien-

sten voor de Vereniging door de Al-

gemene Ledenvergadering, op 

voorstel van het bestuur, zijn be-

noemd. 

 

Artikel 2: Lidmaatschap 

2.1. Met de ondertekening van het 

aanmeldingsformulier en het aan-

gaan van het lidmaatschap van de 

Vereniging Vrienden van RTV Dren-

the, verklaart het lid dat hij/zij de 

statuten onderschrijft en wordt ge-

acht met de inhoud van het Huis-

houdelijk Reglement bekend te zijn 

en gedurende het lidmaatschap de 

regels van genoemde documenten 

zal naleven. 

2.2. De ingangsdatum van het lidmaat-

schap is de vermelde datum van 

ondertekening op het aanmeldings-

formulier. 

2.3. Ieder lid is verplicht om het bestuur 

te informeren over zijn/haar adres-

wijziging. 

Artikel 3: Contributie 

3.1. De hoogte van de contributie wordt 

jaarlijks, op voordracht van het be-

stuur, vastgesteld door de Algeme-

ne Ledenvergadering. 

3.2. Het bestuur bepaalt op welke wijze 

en op welke datum uiterlijk aan de 

financiële verplichting moet zijn 

voldaan.  

3.3. De contributie heeft betrekking op 

het verenigingsjaar. Een vereni-

gingsjaar loopt van 1 mei tot en met 

30 april. 

3.4. Het lidmaatschap dient met inacht-

neming van de opzegtermijn van 

tenminste vier weken voor 1 april 

schriftelijk te worden opgezegd.  

3.5. Bij tussentijdse beëindiging van het 

lidmaatschap gedurende het lo-

pende jaar, ongeacht de reden, 

vindt geen restitutie van de contri-

butie over de resterende maanden 

van het lopende jaar plaats. 

3.6. Bij tussentijdse aanvang van het 

lidmaatschap gaat de contributie in 

met ingang van het daaropvolgende 

verenigingsjaar. 

 

Artikel 4: Het Bestuur 

4.1. De taken en bevoegdheden van de 

voorzitter, penningmeester en se-



 

 
cretaris zijn vastgelegd in de statu-

ten. 

4.2. Bij tussentijds aftreden van de pen-

ningmeester dient op dat moment 

de financiële administratie  te wor-

den gecontroleerd door de kascon-

trolecommissie. 

4.3. Het bestuur is bevoegd voor be-

paalde werkzaamheden ondersteu-

ning te regelen. Zie statuten Artikel 

12.1.c. Tevens is het bestuur be-

voegd om indien nodig uitgaven te 

doen ten behoeve van het functio-

neren van de Vereniging tot maxi-

maal een bedrag van € 1500,00. 

 

Artikel 5: Bestuursverkiezingen 

5.1. Het bestuur stuurt tegelijk met de 

oproep voor de Algemene Leden-

vergadering, waarin een bestuurs-

verkiezing zal plaatsvinden, een 

aanbeveling van kandidaten voor 

de vacante functies aan de leden. 

5.2  De leden hebben het recht kandida-

ten schriftelijk voor te dragen en 

aan de aanbeveling van het bestuur 

toe te voegen. Deze schriftelijke 

voordracht dient tenminste door 

vijf leden voor akkoord te zijn on-

dertekend en moet voor aanvang 

van een Algemene Ledenvergade-

ring waarin de bestuursverkiezing 

zal plaatsvinden aan de secretaris 

ter hand worden gesteld.  

 

Artikel 6: Bestuursvergadering 

6.1. De uitnodiging van de bestuursver-

gadering vermeldt, behalve plaats 

en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

6.2. De uitnodiging en de agenda wor-

den samengesteld door de voorzit-

ter en de secretaris. 

6.3. Naast de bestuursleden hebben zij 

die daartoe door het bestuur zijn 

uitgenodigd toegang tot de be-

stuursvergadering voor het te be-

handelen agendapunt. 

6.4. Van de bestuursvergadering wor-

den notulen opgemaakt en deze 

notulen worden in de eerstvolgen-

de bestuursvergadering vastge-

steld. Tevens maakt de secretaris 

een actiepuntenlijst van de be-

stuursvergadering. 

6.5. Het vergaderschema wordt door de 

secretaris opgesteld. 

6.6  Er worden tenminste zes bestuurs-

vergaderingen per jaar gehouden.  

 

Artikel 7: Bestuursbesluiten 

7.1. Alle stemmingen ter bestuursver-

gadering geschieden mondeling 

met dien verstande dat stemmin-

gen over personen steeds schrifte-

lijk geschieden. 

7.2. Bij schriftelijke stemming worden 

blanco stemmen beschouwd als 

zijnde niet uitgebracht. Zij tellen wel 

mee ter bepaling van het benodig-

de quorum. 

7.3. Voor te nemen besluiten dient een 

meerderheid van de bestuursleden 

aanwezig te zijn. 

7.4.  Bij een stemming met gelijke uit-

komst beslist de voorzitter. 

 

Artikel 8: Daar waar het Huishoude-

lijk Reglement niet in voorziet, beslist 

het bestuur.
 

 

 

Huishoudelijk Reglement Vereniging Vrienden van Omroep Drenthe  

Vastgesteld 3 mei 2023. 



 

 

Regeling Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG) 

Vereniging Vrienden van RTV Drenthe  
 

 

De Vereniging Vrienden van RTV Drenthe hecht veel waarde aan de 

bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. De vereniging 

doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. De Vereniging Vrienden van RTV Drenthe houdt zich 

in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt het volgende in ieder 

geval met zich mee, dat: 

▪ We persoonsgegevens verwer-

ken in overeenstemming met 

het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en ty-

pen persoonsgegevens zijn 

beschreven in deze regeling; 

▪ Verwerken van persoonsgege-

vens beperkt is tot enkel die 

gegevens welke minimaal no-

dig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt; 

▪ We vragen om de leden uit-

drukkelijke toestemming als 

we deze nodig zijn voor de 

verwerking van persoonsgege-

vens; 

▪ We technische en organisato-

rische maatregelen hebben 

genomen zodat de beveiliging 

van persoonsgegevens ge-

waarborgd is; 

▪ We geen persoonsgegevens 

doorgeven aan andere partij-

en, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden 

waarvoor ze zijn verstrekt; 

▪ We op de hoogte zijn van de 

rechten van haar leden om-

trent persoonsgegevens en le-

den hierop willen wijzen en 

deze respecteren; 

▪ We als Vereniging Vrienden 

van RTV Drenthe verantwoor-

delijk zijn voor de verwerking 

van de persoonsgegevens van 

haar leden. 

 

Verwerking van persoonsgege-

vens van leden 

Persoonsgegevens van leden wor-

den door Vereniging Vrienden van 

RTV Drenthe verwerkt ten behoeve 

van de volgende doelstelling: 

▪ administratieve doeleinden; 



 

 

▪ communicatie met haar leden 

ten behoeve van o.a. vergade-

ringen en activiteiten. 

 

Voor de bovenstaande doelstellin-

gen kan de Vereniging Vrienden 

van RTV Drenthe de volgende per-

soonsgegevens van haar leden 

vragen: 

▪ Voornaam 

▪ Achternaam 

▪ Straat en huisnummer 

▪ Postcode en woonplaats 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

▪ Geboortedatum 

▪ Bankgegevens 

 

De persoonsgegevens worden 

door de Vereniging Vrienden van 

RTV Drenthe opgeslagen ten be-

hoeve van bovengenoemde ver-

werking; 

▪ gedurende de periode, gelijk 

aan de looptijd van het lid-

maatschap tot een maand na 

beëindiging van het lidmaat-

schap. 

 

Toegang tot persoonsgegevens 

Toegang tot persoonsgegevens 

hebben: 

▪ het secretariaat; 

▪ de penningmeester. 

Verwerking van persoons-

gegevens voor Vriendenpraot 

(verenigingsblad) 

Persoonsgegevens voor Vrienden-

praot worden verstrekt aan de 

drukker van het blad. De drukker 

is gehouden aan de wettelijke re-

gels en de gegevens genoemd in 

deze regeling. 

 

Gegevens die hiervoor verstrekt 

worden zijn: 

▪ Voornaam 

▪ Achternaam 

▪ Straat en huisnummer 

▪ Postcode en woonplaats 

 

Toestemming 

Vereniging Vrienden van RTV 

Drenthe zal met uitzondering van 

wettelijke noodzaak met geen en-

kele instantie persoonsgegevens 

delen zonder uitdrukkelijke toe-

stemming van desbetreffende 

lid/leden. 

 

Leden stemmen er mee in dat fo-

to/film materiaal, gemaakt bij eve-

nementen georganiseerd door 

Vereniging Vrienden van RTV 

Drenthe, openbaar gemaakt kan 

worden op de website van de ver-

eniging of in het verenigingsblad. 

 

 

 

Deze regeling is door het bestuur in de bestuursvergadering van  

23 januari 2023 vastgesteld. 

PDk 14 nov.2022  



 

 

 

 

Het bestuur van de Vrienden van 

RTV Drenthe nodigt u uit voor de 

2e (korte) Ledenvergadering op    

. woensdag 17 mei 2023 . 

 

Locatie: het Atrium van RTV Drenthe, Beilerstraat 30 in Assen   

Aanvang: 19.30 uur 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Statuten  

3. Huishoudelijk Reglement 

4. Sluiting 

 

 

 

Kennisquiz Loos 
 

   

Hou jij van spelletjes en weet je alles over Drenthe? Ben je ook nog eens 

goed met de Drentse streektaol? Meld je dan voor 3 maart aan voor de 

kennisquiz van Drenthe: LOOS. De opnames staan gepland op drie avon-

den: 21, 22 en 23 maart. Je hoeft niet op alle avonden beschikbaar te zijn 

om mee te kunnen doen. Na opgave krijgen uitsluitend deelnemers op ui-

terlijk 10 maart bericht. Opgeven kan via www.rtvdrenthe.nl/loos. 

LOOS is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Huus van de Taol. 

Vanaf donderdag 18 mei is de kennisquiz elke werkdag op TV Drenthe.  

Presentatie: Aaldert Oosterhuis.   



 

 

Programmatips RTV Drenthe 
 
 

Platen van de Muzikanten  

Vervolg van de tv-serie Platen van de Burgemeester op TV Drenthe.  

Nu gaan we samen met een Drentse muzikant ontdekken wat zijn of haar 

favoriete muziek is en zoeken naar het verhaal erachter. Met onder ande-

re: Alides Hidding, Jannes, Martijje, Bert Koops en Rosa da Silva. 

 

 

Op Fietse in Drenthe 

Een zesdelige ontdekkingstocht door  

Drenthe op TV Drenthe. Prachtige fiets- 

routes die in het voorjaar ook op kaart  

worden uitgebracht en die je dan ook  

terug kunt vinden op de website  

opfietseindrenthe.nl. Zien! 

 

 

Voor in de agenda 

▪ Dinsdag 14 maart: Debatavond Provinciale Statenverkiezingen 

▪ Woensdag 15 maart: Uitslagenavond 

▪ Vrijdag 31 maart: een nieuwe Staat van Drenthe 

▪ Vanaf donderdag 18 mei t/m vrijdag 16 juni: LOOS! 

▪ Donderdag 18 mei: Drents Liedtiesfestival 

 

 

Dorpshuis in Uitvoering terugkijken?  

Alle programma’s van RTV Drenthe kun je ook (terug)kijken en luisteren 

op het moment dat het jou uitkomt. Dat kan via rtvdrenthe.nl of de RTV 

Drenthe-app. 

 

 



 

 

Puzzel december 2022 
 

   

De oplössing van de december puzzel was: 

1. koenen knapen  =  pannenKoeken (gebruuk de 7e letter) 

2. smerige appel  =  griEsmeelpap  (gebruuk de 4e letter) 

3. geroeste nop  =  gRoentesoep  (gebruuk de 2e letter) 

4. lama zadels       =  zalmSalade  (gebruuk de 5e letter) 

5. wonder pet  =  doperwTen  (gebruuk de 7e letter) 

6. boor koelen  =  Boerenkool  (gebruuk de 1e letter) 

7. erge poespas  =  Aspergesoep  (gebruuk de 1e letter)  

8. paarde plas  =  aardappeLs  (gebruuk de 9e letter) 

 

De 9 letters vörmden samen het woord ‘KERSTBAL’ 

 

Der waren 33 inzendingen, geweldig. 

 

Sommigen vunden het moeilijk, aandern niet zo.  

Opmarkings die binnenkwamen: 

▪ “Niet zo moeilijk” 

▪ “Een mooi puzzeltie, maor toch hier en daor nog lastig” 

▪ “De kop knapte mij haost, maar hebt veur mekaar kregen” 

 

Der kwamen ok Neijaorswensen binnen bij de oplössingen, per mail of 

een kaortie. Dat is mooi, dank jullie wal. Op ien kaortie stun een mooi ge-

dicht van Roel Reijntjes. Dat gedicht vin je in dizze Vriendenpraot. 

 

De eerste  pries, het boek van Aagje Blink ‘Verleuren’, is wunnen deur me-

vrouw Boes uut Twello. En de tweede pries, het gedichtenboekie ‘Vioolties 

an zee’ van Suze Sanders, is wönnen deur mevrouw Hadders oet Börger. 

 

Gefeliciteerd!   



 

 

Puzzel februari 2023 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vul  tussen de beide woorden die der staot een  

woord in die met het eerste en het leste woord  

weer twee neije woorden maakt. Succes! 

 

1. Vuur  …………………..………. spits 

 

2. Kruid  …………………..………. kaas 

 

3. Voet  …………………..………. strip 

 

4. Plunje  …………………..………. doek 

 

5. Muizen …………………..………. scherm 

 

6. Gehakt  …………………..………. spel 

 

7. Winter  …………………..………. kwast 

 

8. School  …………………..………. bal 

 

Stuur de oplössing naor: ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl,  

of stuur een kaortie naor: Karbeel 49, 7811 XL Emmen. 

 

 



 

 

Huus van de Taol 
 

 

Anne Doornbos komp met neie darde thriller 

De vlag kan oet, want der komp een darde diel in de inspecteur Rossing-

thrillerreeks. Het begunde in 2018 met De Paddenvanger met het zuken 

naor de daoder van de moordpartij op veer dwarse, overjaorige tieners in 

de buurt van Raol. In 2021 kwam De man die Russisch preut en kun inspec-

teur Rossing in Gies an de gang. En nou komp end meert het darde diel 

met de titel Grafgift. Het boek is dan te koop in de boekhandels en in de 

webshop/winkel van het Huus van de Taol.  

 

 

Podcast Praot Drents Met Mij 

Sinds 2020 maakt RTV Drenthe en het 

Huus van de Taol samen een podcast-

serie met de naam Praot Drents Met Mij. 

Hierin giet Renate Snoeijing in gesprek 

met bekende en minder bekende Dren-

ten over de rol die de Drentse taol in 

heur leven speult. Praot ze nog geregeld 

Drents? Bint er plekken waor ze nou gien 

Drents praot, maor dat wal wilt? En hoe 

goed scoort ze op de ‘Drentse Doem-

stok’?  

 

Der bint al 35 ofleveringen maakt en daorin kuj undermeer lustern naor 

gesprekken met Jetta Klijnsma, René Karst, Harry Tupan, Alides Hidding, 

Hedy Smit-Wigchers en Eric Idema. De ofleveringen duurt umdebij een 

half uur en ie kunt ze belustern op Spotify of iTunes. Maor dat huuft niet! 

Ie kunt ok gewoon naor het thoesblad van RTV Drenthe gaon en daor kie-

zen veur podcasts. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Zwalvies in de meitied 

 

 

Zwalvie, zwalvie, metselaor 

Kleine kraloog bis doe daor 

Kommend oet het waarme zuden 

Wils doe hier dien eigies bruden? 

 

Zwalvie, zwalvie, metselaor 

Brengs geluk en zunneschien 

Maoks doe weer dien nussie klaor? 

Zwalvie, zwalvie, pruggeltien… 

 

Zwalvie, zwalvie, metselaor 

Met leem bouws doe dien börgien kloar 

Met wat spei en kleine strogies 

Warme veerties: nustkadogies… 

 

Zwalvie, zwalvie, metselaor 

Jao, nou is de meitied daor 

Scherend brengs doe oes de zommer 

Vort zint zörge en de kommer… 

 

Roel Reijntjes 

 



 

 

Vrienden RTV Drenthe 
 

   

▪ Website:    www.vriendenrtvdrenthe.nl 

▪ Facebook:    www.facebook.com/vriendenvanrtvdrenthe 

▪ Rekeningnummer: NL77RABO0124493998 

▪ KvK-nummer:   40047987 

 

 

Vriendenpraot 
 

   

▪ Redactie:  Annie Brandsma 

▪ Lay out:   Bertran Oosting 

▪ Drukwerk:  Drukkerij J&J, Havelte 

 

 


