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1. VOORWOORD 
 

Het bestuur van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe biedt u hierbij 

het jaarverslag 2014 aan. 
 

Het afgelopen jaar 2014 

Ook in 2014 hebben we ons de vraag gesteld wat kunnen we doen of laten om de kracht van 

dorpsgemeenschappen te versterken. Versterking die nodig is om het hoofd te bieden aan de 

vraagstukken die voortvloeien uit een veranderende samenleving en versterking die nodig is 

om het wonen en leven op het platteland aantrekkelijk te houden. Dit heeft er toe geleid dat 

de BOKD bijeenkomsten heeft georganiseerd waarbij dorpen eigen initiatieven (groot en 

klein) konden presenteren met als doel: leren, delen en elkaar inspireren. 

De introductie van het landelijk digitale Netwerk Duurzame Dorpen, waar alle 16 thema’s op 

het gebied van duurzaamheid in zijn verwerkt, sloot hier bijzonder goed op aan. Met name 

het gegeven dat initiatieven van veraf op digitale wijze dichtbij gebracht kunnen worden had 

belangstelling. 

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de organisatie en aftrap van de verkiezing 

"dorpshuis van het jaar". Deze is van start gegaan door middel van een inspiratie avond op 4 

november in het provinciehuis te Assen. De avond heeft grote belangstelling getrokken van 

overheid en bestuurders, maar met name van vertegenwoordigers van buurt- en 

dorpshuizen. Deze geslaagde inspiratie avond vindt zijn vervolg in 2015, op 30 juni wordt de 

winnaar bekend gemaakt.  
 

Vooruitblik 2015 en volgende jaren 

De BOKD werkt mee aan de economische en duurzame belangen in de 

plattelandsontwikkeling. De kernvraag die hierbij hoort is “wat maakt het wonen en leven in 

een dorp/platteland  aantrekkelijker dan het wonen en leven in een stad/stedelijk gebied. 

Hoe dragen we als BOKD bij aan: 

 modern leven op het platteland,  

 de aantrekkelijkheid van dorpen onderling en het gebruik maken van elkaars 

voorzieningen, 

 de aantrekkelijkheid van het kleine dorp. 
 

Ondanks de economisch mindere tijden en de veranderende maatschappelijke 

ontwikkelingen die gaande zijn, signaleren wij dat dorpen initiatieven ontwikkelen en zaken 

zelf willen regelen. Dit betekent voor de BOKD dat de druk om te voldoen aan de vraag naar 

kennis en ondersteuning zal toenemen. 
 

Namens het bestuur,  

 

 

Klaas Meppelink,  

voorzitter 
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2. ORGANISATIE 
 

2.1 Leden 

Het ledenbestand van onze Vereniging bedroeg op 31 december 2014: 129 ledendorpen en 41 

individuele leden. Voor het overzicht van de aangesloten dorpen zie www.bokd.nl. 

Bij het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe zijn op 31 december 2014, 110 dorps- en buurthuizen 

aangesloten.  

De BOKD heeft daarnaast 12 donateurs (8 welzijnsstichtingen en 4 gemeenten). 

 

2.2 Bestuur 

Per 31 december 2014 bestond het bestuur van de vereniging uit: 

naam wonende in gemeente functie 

Klaas Meppelink Midden-Drenthe voorzitter 

Agnes Voogt Aa en Hunze secretaris 

Casper Veen Meppel penningmeester 

Theo Brugman Tynaarlo P & O 

Wijnhout Punt Hoogeveen lid 

Janny Knol-Lubelinkhof De Wolden lid 

Grietus Ensing Emmen lid 

Hans Peeters Borger-Odoorn lid 

Ceciel Mentink Aa en Hunze* lid 

Willy-Anne van Stiphout Coevorden lid 

Jofien Brink Noordenveld lid 

Tonnie de Leur Westerveld lid 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en P&O. 

*Ceciel Mentink vertegenwoordigt de dorpshuizen in Drenthe. 

 

 

http://www.bokd.nl/
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Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden vond plaats in: 

- Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (Agnes Voogt), 
 O.a. het plattelandsparlement 2014, landelijke zorgpunten en de 

 participatiesamenleving waren aandachtsvelden.    

- Vanuit de BOKD zijn Grietus Ensing en Paul van Schie afgevaardigd in Dorpshuizen.nl. 
Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de LVKK en bestaat uit bestuursleden en medewerkers 

van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen 5 keer per jaar 

bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen 

betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen 

- Noordelijk Overleg Groningen, Friesland en Drenthe (Klaas Meppelink), 
In 2014 is er 2 maal een  noordelijk overleg geweest. Inzet is om te kijken waar we kunnen 

samenwerken en elkaar kunnen versterken. 

- Consumenten Platform Openbaar Vervoer (Willy-Anne van Stiphout) 
De communicatie tussen enerzijds OV-bureau/vervoerder en anderzijds 

dorpsbelangen/gemeenten blijft een punt van aandacht. In het beleid van het OV-bureau 

bleek ook in 2014 het  belang van openbaarvervoer (ontsluiting) in kleine dorpen en daarmee 

het versterken van de leefbaarheid op het platteland  nauwelijks tot geen aandacht te 

krijgen. De aandacht is met name gericht op het stedelijk gebied. 

- Gemeentelijke dorpen overleggen (bestuursleden) 
 Waar mogelijk wonen alle bestuursleden de dorpen overleggen in hun gemeente bij. 

- Incidentele activiteiten 
De bestuursleden wonen voor zover mogelijk alle activiteiten in hun gemeente bij en 

 daarnaast ook landelijke activiteiten. Hierbij valt te denken aan openingen van 

 nieuwe/hernieuwde voorzieningen, thema bijeenkomsten, conferenties, plattelands 

 parlement etc. Netwerken en inspiratie opdoen voor de toekomstige leefbaarheid en 

 economische ontwikkeling  van de Drentse dorpen zijn de belangrijkste redenen om hierbij 

aanwezig te zijn. 

Het Algemeen Bestuur  heeft in 2014 negen keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur kwam 

maandelijks of vaker als dit nodig was in vergadering bijeen. 

Het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe heeft een Raad van Advies (RvA), die het Algemeen Bestuur 

van de BOKD gevraagd en ongevraagd van advies dient. In de RvA hebben de volgende personen 

zitting: Grietus Ensing (voorzitter), Ceciel Mentink, Eric Broers en Johan Bloemhof. Gerard 

Sinkgraven heeft in 2014 zijn werkzaamheden neergelegd. 

 

2.3 Personeel 

In 2014 bestond het personeel van de vereniging uit: 

- William Prinsen, consulent plattelandsontwikkeling (tot 01-09-2014) voor 33 uur per week (in 
dienst sinds 18-11-1991); 
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- Luit Hummel, projectcoördinator (tot 01-05-2014) voor 27 uur per week (in dienst sinds 01-
10-2008); 

- Paul van Schie, consulent dorpshuizen voor 22 uur per week (in dienst sinds 01-03-2010); 
- Sonja Corsmit, administratief medewerkster voor 23 uur per week . (in dienst sinds 01-12-

2013). 
 

2.4 Knapzak 

Roelof Huisman is als vrijwilliger actief voor het beheer van de knapzakroute. 

De Knapzakroute is al jaren een begrip binnen en buiten Drenthe. Er zijn inmiddels 63 

knapzakroutes. Een aantal routes is in 2014 uitgebreid met een ‘extra lusje’, de zogenaamde 

Knapzak Plus. De Knapzakroute heeft inmiddels een eigen website, facebook- en twitter account. 

  

2.5 Veranderingen in de interne organisatie van de BOKD 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten per 1 mei 2014 de  projecten  over te dragen aan de  

Stichting BOKD-projecten. De projecten worden uitgevoerd door Luit Hummel, die als 

projectcoördinator  per 1 mei 2014 is benoemd door het bestuur van deze stichting. 

In 2014 is een aanvang gemaakt om te komen tot een wijziging in de bestuursstructuur en 

daarmee een wijziging in de statuten. In een extra algemene ledenvergadering is het plan 

voorgelegd om de dorpshuisbesturen lid te laten worden van de vereniging zodat ook deze leden 

een stem krijgen in het besluitvormingsproces. De definitieve besluitvorming hierover vindt 

plaats op de algemene ledenvergadering d.d. 22 april 2015.  

Per 1 september 2014 is de consulent plattelandsontwikkeling uit dienst getreden.  De 

werkzaamheden over de laatste 4 maanden van 2014 zijn uitgevoerd door Paul van Schie 

(tijdelijke uitbreiding contract) en daarnaast hebben we op tijdelijke basis ingehuurd Christel 

Vandermaelen en Dirk Jasper Keegstra. 

Per 1 januari 2015 is de vacante functie ingevuld. 
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3. BELANGEN EN LEEFBAARHEID 

 

3.1  Algemene bijeenkomsten (afspraak 6; resultaat 6) 

a. Dorpshuizenoverleg Midden Drenthe 

 

Product: dorpshuizenoverleg Midden Drenthe 

Taak/ Rol: consulent als klankbord voor Welzijn Midden Drenthe en als adviseur voor dorpshuizen  

Actie: agendacommissie (medewerker welzijn Midden Drenthe en bestuursleden van 
dorpshuizen) vraagt consulent om inhoudelijke ondersteuning gemeentelijk dorpshuizenoverleg. 
Consulent ondersteunt door agenda commissie van informatie en advies te voorzien en is beide 
avonden (11 maart en 21 oktober) aanwezig voor informatie en advies aan dorpshuizen. 
In maart 2014 waren de belangrijkste onderwerpen het project 'Onbeparkt Holdbaar' 
(energiebesparing in dorpshuizen) en een voorbereiding van een overleg van de dorpshuizen met 
de gemeente Midden Drenthe inzake het alcoholbeleid. 
In oktober 2014 werden dorpshuizen geïnformeerd over de uitvoeringsregeling herbestemming 
en herontwikkeling vastgoed (van provincie Drenthe), de energielening van de Drentse Energie 
Organisatie (DEO), Rabobank verkiezing dorpshuis van het jaar en de mogelijkheid over het 
oprichten van een stichting Vrienden van het dorpshuis. 

Resultaat: twee avonden waarbij kennis wordt gedeeld en dorpshuizen van informatie en advies 
worden voorzien. 

 

 

b. Dorpsbelangenbijeenkomst/Duurzaam Balinge 

 

Product: informatie bijeenkomst dorpsbelangenorganisaties (15 april) 

Taak/ Rol: consulent dorpsbelangen als gastheer en gespreksleider 

Actie: “duurzaam Balinge” presenteerde haar stappenplan om te komen van bewustwording tot 
uitvoering van het duurzaam maken van Balinge. De duurzaamheid was gericht op energie. 

Resultaat: 1 avond waarbij kennis, informatie en advies overdracht plaatsvond aan ca. 50 
belangstellenden. 

 

 

c.     Informatieavond Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) 

Product: informatieavond Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) ism Doarpswurk (22 oktober)  

Taak/ Rol: consulent dorpsbelangen als organisator en gespreksleider 

Actie: op deze avond  is voorlichting gegeven over het doel en de werking van het digitale 
landelijke Netwerk Duurzame Dorpen. Alle 16 thema’s waarop duurzaamheid betrekking kan 
hebben zijn aan de orde geweest. Stap voor stap werken aan duurzame dorpen. Het is vooral de 
bedoeling dat dorpsbelangenorganisaties inzien dat het gaat om het halen en brengen van 
informatie en dat het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden. Het gaat erom allerlei (verre) 
initiatieven dichtbij te brengen. 

Resultaat: op deze avond vond kennis, informatie en advies overdracht plaats aan ca. 30 
belangstellenden. Om de kennis van het Netwerk Duurzame Dorpen toegankelijk te maken voor 
zoveel mogelijk dorpen is er voor gekozen dit ook op de regionale bijeenkomsten op de agenda te 
zetten (spreiding). 

 

d.     Regiobijeenkomst dorpen  

Product: Regiobijeenkomst dorpen (28 oktober)  

Taak/ Rol: In het najaar van 2014 waren drie regioavonden gepland voor de leden dorpsbelangen. 
Anders dan in voorgaande jaren is gekozen voor een afwijkende regio-indeling: 
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Actie: 

 regio Zuidwest- en Midden-Drenthe, waarvoor de dorpen uit de gemeenten Meppel, 
Westerveld, de Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe werden uitgenodigd, 

 regio Noordoost-Drenthe voor de dorpen uit de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en een  
selectie   van de dorpen uit Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden, 

 een provincie grensoverschrijdende veenkoloniale regio met de veenkoloniale dorpen uit Aa 
en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Deze bijeenkomst werd samen met de 
Vereniging Groninger Dorpen georganiseerd. 
 

Doelstelling van deze avonden was dat dorpen elkaar zouden inspireren door: 

 Onderling uitwisselen van ervaringen van de dorpen uit de regio met aandacht voor de 
successen en knelpunten 

  Een aantal uitgebreidere presentaties over inspirerende initiatieven van dorpen uit een 
andere regio 

  De introductie en presentatie van het digitale landelijke Netwerk Duurzame Dorpen, met 
behulp waarvan kennis over initiatieven gedeeld kan worden. 

Resultaat: de presentaties werden door de leden op prijs gesteld, zeker waar het over actuele 
thema’s ging als zorg, energie, breedband e.d. Ook het gegeven dat er presentaties waren van 
buiten de regio viel in goede aarde, waarbij de introductie van het digitale Netwerk Duurzame 
Dorpen uitstekend aansloot. Echter het is ook goed om het woord te geven aan minder 
omvangrijke onderwerpen, omdat alle initiatieven van belang zijn, of ze nu groot of klein zijn. 
De regiobijeenkomst van 21 oktober is geannuleerd wegens te weinig deelnemers 

 

e.     Inspiratieavond en aftrap dorpshuis van het jaar   

Product: inspiratieavond en aftrap dorpshuis van het jaar (4 november)  

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen organiseert en informeert 

Actie: bij het landelijk platform dorpshuizen.nl is het idee ontstaan om de dorpshuizen in 
Nederland eens nadrukkelijk in de schijnwerpers te zetten. Er gebeuren hele mooie dingen in 
dorpshuizen,  maar dat is niet voor iedereen zichtbaar. Terwijl dat toch heel inspirerend kan zijn 
voor andere dorpshuizen. In de optiek van BOKD/ SDD mocht deze dag niet op zichzelf staan en 
toen is het idee voor de 'verkiezing dorpshuis van het jaar' ontstaan. 
De aftrap daarvan werd gedaan op de inspiratieavond op 4 november in het provinciehuis te 
Assen. Naast dorpshuizen werden voor deze bijeenkomst ook am.b.t.enaren en politici 
uitgenodigd. (van zowel gemeenten als de provincie) 
Op de Inspiratieavond waren de volgende gastsprekers: 

 Ard van der Tuuk; gedeputeerde en portefeuillehouder van de Drentse dorpshuizen 

 Dirk Strijker; hoogleraar plattelandsontwikkeling bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dhr. 
Strijker schetste een beeld van enkele maatschappelijke ontwikkelingen waarmee 
dorpshuizen te maken krijgen en hoe dorpshuisbestuurders daarop zouden kunnen 
anticiperen.  

 Eric Zwart; directeur bedrijven van Rabobank Assen/ Drenthe Noord. Dhr. Zwart ging in 
op het belang van maatschappelijk ondernemen. 

 Gerard Rijker, voorzitter jury Rabobank verkiezing dorpshuis van het jaar. Dhr. Rijker gaf 
informatie over de verkiezing, wijze van deelname en jurering. 

Resultaat: Energieke en enthousiaste bijeenkomst waarbij 104 mensen aanwezig waren (inclusief 
organisatie). Ongeveer 80 daarvan waren vertegenwoordigers van 36 buurt- en dorpshuizen. De  
overige deelnemers bestonden uit beleidsmedewerkers, bestuurders en politici van gemeenten. 

 

f.     Regiobijeenkomst dorpen 

Product: Regiobijeenkomst 5 november 

Taak/ Rol: consulent dorpsbelangen als organisator en gespreksleider in samenwerking met de 
consulent dorpsbelangen Vereniging Groninger Dorpen. 



8 
 

Actie: De bijeenkomst vond plaats in Nieuw-Buinen en was bestemd voor de veenkoloniale 
dorpen uit de grensstreek Drenthe en Groningen. Gepresenteerd werden een drietal lokale 
initiatieven, te weten: Eco-Oostermoer(o.a. breedband), Het struunpad van Koekangerveld en de 
Dorpsvisie van Vledderveen. Daarnaast werd het digitale Netwerk Duurzame Dorpen 
geïntroduceerd. 

Resultaat: met een deelname van 11 deelnemers is een eerste stap gezet om voor de Groningse 
en Drentse veendorpen een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. De betrokkenheid tijdens 
de bijeenkomst was inspirerend en stimulerend volgens de deelnemers en voor herhaling vatbaar.  

 

3.2  Dorps en buurthuizen 

Informatie en advies dorps- en buurthuizen 

Product: individuele ondersteuning van dorpshuizen.  

Taak/Rol: informatie en advies.  

Actie: Informatie en advies aan dorpshuizen. In 2014 heeft consulent dorpshuizen SDD 101  
klantcontacten. Dit is een toename van plm. 20 vragen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat 
heeft waarschijnlijk een drietal oorzaken: 

1. door het organiseren van meer collectieve bijeenkomsten krijgt de consulent een gezicht 
waarna dorpshuizen zich sneller melden met specifieke vragen. 

2. invoering van de nieuwe Drank en Horecawet waardoor gemeenten verantwoordelijk zijn 
geworden voor handhaving. Dorpshuizen komen tot ontdekking dat ze zaken niet 
helemaal op orde hebben en maken inhaalslag. 

3. problematiek van dorpshuizen die last hebben van bezuinigingen door gemeenten. 
Gemeenten stoten vastgoed af en/of bezuinigen op grote huurders (zoals bieb en PSZ) 
waardoor dorpshuizen worden geconfronteerd met leegstand.   

De vragen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:  

 21 vragen m.b.t. de nieuwe Drank en Horecawet, vergunningen, cursus Sociale Hygiëne, 
Instructieverantwoord Alcoholschenken, alcoholbestuursreglement, etc. Mede op basis van 
deze signalen besloten de cursus Sociale Hygiëne te vervolgen (na start in 2013) en opnieuw 
aan te bieden in 2015 

 19 vragen m.b.t. gebouw en facilitaire zaken (leegstand, modelhuurovereenkomsten, 
gebruikersenquête, bestemmingsplannen, BTW, verzekeringen, onderhoud, acquisitiefraude, 
RIE en AED) 

 15 vragen m.b.t. fondsenwerving (verwezen naar of nawerk van workshops) 

 10 vragen n.a.v. verkiezing dorpshuis van het jaar; dit ging in de regel om vragen m.b.t. het 
wedstrijdreglement en wijze van aanmelding. Enkele dorpshuizen kwamen daarna met 
vragen over het ondernemingsplan, hielden de drank en horecavergunning onder de loep of 
zijn de arbeidsverhouding met de beheerder gaan formaliseren. 

 8 vragen m.b.t. verzelfstandiging of een doorstart van een dorpshuis of professionalisering 
van het dorpshuis; dit deed zich in alle gevallen voor na een voorgenomen bezuiniging van de 
gemeente op het dorpshuis/ de dorpshuizen en/ of huurders van die dorpshuizen. 

 8 vragen m.b.t. teruggaaf energiebelasting en hoe in te dienen (individuele en telefonische 
ondersteuning). 

 7 aanvragen m.b.t. zonnepanelen en duurzaamheid 

 7 vragen m.b.t. personeel of pachter 

 3 vragen m.b.t. WMO en WMO scan 

 3 contacten n.a.v. opzeggen lidmaatschap (2 dorpshuizen besloten lid te blijven; 1 heeft 
opgezegd) 

In 2014 hebben we de meeste dorpshuizen via de mail of per telefoon van informatie en advies 
kunnen voorzien.  
Een beperkt aantal dorpshuizen hebben we ontvangen op kantoor waardoor we dieper hebben 
kunnen ingaan op hun specifieke vraag/ probleem. Dat ging over complexere zaken zoals op of 
doorstart van een dorpshuis en bij vragen over fondsenwerving.  

Resultaat: De vragen van dorpshuizen zijn zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail beantwoord. 
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Een deel van de dorpshuizen hebben we kunnen verwijzen naar de verschillende workshops 
(fondsenwerving en dag van de duurzaamheid). 

 

3.3  Dorpen 

Informatie en Advies Dorpen 

Product: individuele ondersteuning van dorpen 

Taak/ Rol: informatie en advies 

Actie: De consulent geeft telefonisch en per e-mail advies aan dorpen over specifieke 
onderwerpen. In 2014 zijn er 10 klantcontacten geweest: 

 3 vragen van dorpen die aan de slag willen met het behoud van hun voorzieningen in hun 
dorp (Buinen, 2

e
 Exloermond en Oudemolen), 

 2 dorpen die aan de slag willen met het maken van een website (via de gemeente 
Tynaarlo), 

 1 vraag om extra ondersteuning bij dorpsontwikkelingsplan “Stoute plannen” 
(Schoonloo), 

 1 vraag om advies m.b.t. het samenvoegen van de dorpsbelangenorganisatie en de 
stichting dorpshuis tot één organisatie (Klijndijk), 

 1 vraag van een dorp dat aan de slag wil met opstellen van een dorpsvisie 

 1 vraag m.b.t. auteursrechten (buma/sena) i.v.m. de organisatie van een 
buitenevenement (Zeegse), 

 1 vraag over wat je kan doen met Facebook (Zwiggelte). 

Resultaat: De vragen van dorpen zijn zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail beantwoord. De 
vraag over Facebook hebben we verwezen naar de workshop Sociale Media. 
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4. INZETTEN NETWERK 

 

4.1 Themabijeenkomsten (afspraak 3; resultaat 5) 
 

a. Cursus Sociale Hygiëne voor dorpshuizen 

Product: cursus Sociale Hygiëne voor dorpshuizen (20 maart, 3 en 17 april) 

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen bemiddelt en coördineert  

Actie: per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet van kracht. Sindsdien ligt handhaving 
bij de gemeente. Het SDD heeft veel aandacht besteed aan de nieuwe wet. Dorpshuizen nemen 
de vergunning onder de loep en toetsen of zij voldoen aan wet- en regelgeving. Niet alle 
dorpshuizen hebben de vergunning op orde of de vrijwilligers zijn niet voldoende geïnstrueerd.  
Reden voor het SDD de cursus Sociale Hygiëne opnieuw aan te bieden. De cursus sluit aan op de 
praktijk van dorpshuizen (paracommercie). SDD heeft dat gedaan i.s.m. de Vereniging Groninger 
Dorpen, Sociale Hygiëne Noord Nederland (opleider) en SVH (examinator). 

Resultaat:  12 deelnemers van 7 dorpshuizen. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het examen. Uit 
evaluatie blijkt dat deelnemers zeer tevreden waren over de aangeboden cursus. 
Evaluatieformulieren zijn beschikbaar. 

 

 

b. Dorpskracht in Drenthe  

 

Product: dorpskracht Drenthe i.s.m. Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM) en Stamm (24 
maart) 

Taak/ Rol: de consulent dorpsbelangen als organisator en ondersteuner 

Actie: samen met initiatiefnemers, bestuurders, ambtenaren en marktpartijen is besproken hoe 
burgers steeds meer op stoom komen met eigen initiatieven om de leefbaarheid op het 
platteland te verbeteren en daarbij steeds meer verantwoordelijkheden overnemen van 
overheden of marktpartijen. De inleiding werd verzorgd door gedeputeerde Rein Munniksma en 
Trynsje Slagman (vz KNHM), gastsprekers waren: Jos van de Lans- cultuurpsycholoog; Sander 
Kooper- crowdfunding deskundige en Henk Vellinga- duurzaam Reduzum 
Gespreksleider was Eric van Oosterhout. 

Resultaat: Bijeenkomst is goed bezocht door … personen. 
 

 

 

c. Workshop Sociale Media voor dorpen en dorpshuizen 

 

Product: Workshop Sociale Media voor dorpen en dorpshuizen (17 juni) 

Taak/ Rol: Consulenten bemiddelen en coördineren  

Actie: Na de algemeen oriënterende informatiebijeenkomst over sociale media in 2013 heeft de 
BOKD in 2014 een praktische workshop georganiseerd voor dorpen en dorpshuizen (de behoefte 
hieraan was een van de uitkomsten uit de evaluatie van 2013). 
De BOKD heeft in Blide een partner gevonden met ervaring op dit terrein. De trainers van Blide 
hebben een workshop gegeven waarbij onze achterban -na een kort theoretisch deel- praktisch 
aan de slag kon met de vragen waar zij mee bezig wilden (m.n. Facebook).  Na afloop hebben de 
cursisten een handzame brochure toegezonden gekregen waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 

Resultaat: 16 personen aanwezig van 10 organisaties.  Organisaties zijn stapje verder in het doel 
wat ze voor ogen hadden. Evaluatieformulieren beschikbaar. 
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d.    Cursus BHV voor beheerders van dorpshuizen  

Product: cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) voor beheerders van dorpshuizen (18 juni) 

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen bemiddelt en coördineert  

Actie: beheerders van dorpshuizen zijn bedrijfshulpverlener en verplicht jaarlijks een herhaling te 
volgen. Consulent onderhoudt contact met opleidingsinstituut Acrium en stelt in overleg een 
programma op dat aansluit bij de praktijk van dorpshuizen. Bijeenkomst wordt geëvalueerd en 
uitkomsten zijn basis voor programma in 2015. 

Resultaat: 16 beheerders van 11 dorpshuizen hebben BHV herhalingsles gevolgd. Daarmee zijn zij 
voor een jaar bevoegd bedrijfshulpverlener. 

 

e.    Dag van de duurzaamheid i.s.m. Drentse Energie Organisatie (DEO) en Invent 

Product: informatiemiddag over Energie besparingstraject (10 oktober) 

Taak/ Rol: consulenten BOKD/ SDD informeren, bemiddelen, coördineren en adviseren 

Actie: de BOKD/ SDD besteedt al jaren aandacht aan Energie en Energiebesparing voor 
dorpshuizen. De Energierekening is voor veel dorpshuizen een grote, zo niet de grootste, 
kostenpost. Niet verwonderlijk, want dorpshuizen zijn dikwijls gesitueerd in oude en slecht 
geïsoleerde gebouwen. 
De BOKD is door de Drentse Energie Organisatie (DEO) benaderd om deel te nemen aan de 'Dag 
van de duurzaamheid.' Het idee was om gezamenlijk een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor de dorpshuizen om hen te informeren en te enthousiasmeren voor een energie 
besparingstraject. Er zijn drie sprekers uitgenodigd: 

 Invent (onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energiebesparing) heeft een 
presentatie gegeven over de energiescan en het daaraan gekoppelde maatwerkadvies. 

 DEO heeft een presentatie gegeven over de energielening; een laagrentende lening voor 
(kleine) investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. 

 Dorpshuis Ansen heeft verslag gedaan over hoe zij zich met succes hebben ingespannen 
om het dorpshuis energiezuiniger te maken en over de aanschaf en financiering van 
zonnepanelen. 

DEO en de provincie Drenthe hebben 20 gratis energieadviezen aangeboden aan buurt en 
dorpshuizen in Drenthe. 

Resultaat: de informatiemiddag is bezocht door 29 personen van 19 dorpshuizen. 18 dorpshuizen 
hebben aangegeven mee te willen doen aan het energieadvies traject van Invent. Daar zijn er na 
10/10 nog twee dorpshuizen bijgekomen die willen meedraaien in het traject. Het energieadvies 
traject gaat van start in de eerste week van januari 2015 en loopt het hele jaar door.  

 

4.2  Database 

a. Database dorpshuizen 

 

Product: database dorpshuizen  

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen doet werving en selectie specifieke deskundigen 

Actie: BOKD/ SDD heeft in 2013 een start gemaakt met het samenstellen van een lijst van 
deskundigen met specifieke kennis die een meerwaarde hebben voor de BOKD/ SDD en haar 
achterban. Het idee daarbij is dat vragen van dorpshuizen zoveel mogelijk binnen het eigen 
netwerk beantwoord kunnen worden, zodat dorpshuizen zo min mogelijk hoeven worden 
doorverwezen naar commerciële aanbieders. Eind 2013 bestond de database uit verschillende 
deskundigen waaronder een tweetal juristen (nieuwe Drank en Horecawet, ontslagrecht), 
architect; enkele dorpshuisbestuurders die ervaringsdeskundige zijn op het gebied van 
fondsenwerving en bereid zijn dorpen en dorpshuizen te informeren over de mogelijkheden.  
In 2014 is deze verder aangevuld met de volgende deskundigen: financiën (2), 
bestemmingsplannen  en interieur design.  
Ervaringen met database tot dusver: 
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 De architect heeft een tweetal dorpshuizen geholpen met de plannen tot verbouw van 
het dorpshuis. 

 Specifieke vragen over bestemmingsplannen en financiële zaken kunnen relatief 
eenvoudig worden voorgelegd en beantwoord door genoemde deskundige.  

 De doorverwijzing van dorpshuizen naar de jurist Arbeidsrecht loopt niet geheel naar 
wens. De jurist zou een -beperkte- hoeveelheid tijd beschikbaar stellen voor dorpshuizen, 
maar die is bij lange na niet voldoende om de dorpshuizen gratis van advies te kunnen 
voorzien. Aan het eind van het jaar is contact gelegd met de Hanzehogeschool (HBO 
arbeidsrecht) om te kijken of zij een rol zouden kunnen spelen op dit vlak. 

 Doorverwijzen van dorpshuizen naar ervaringsdeskundige fondsenwervers loopt tot 
dusver niet soepel. Enerzijds omdat dorpshuizen met een vraag over een drempel 
moeten om te rade te gaan bij ervaringsdeskundige fondsenwervers. Anderzijds omdat 
de ervaringsdeskundigen op dit vlak aangeven het 'op het moment erg druk te hebben 
met andere zaken'. 

 N.a.v. signalen van dorpshuizen heeft de consulent in 2014 contact gelegd met een 
drietal professionele fondsenwervers. Dorpshuizen geven aan dat het hen soms 
ontbreekt aan tijd en/ of deskundigheid om zelf met fondsenwerving aan de slag te gaan.  

Resultaat: uitbreiding van de database met een aantal (vrijwillige) deskundigen op het gebied van 
financiën, bestemmingsplannen en interieur design. Daarnaast zijn contacten gelegd met 
professionele fondsenwervers uit de regio. 

 

b.     Database dorpen 

Product: database dorpen 

Taak/ Rol: consulent dorpen heeft een plan van aanpak opgesteld  

Actie: consulent heeft een plan van aanpak opgesteld om het contact met de achterban te 
versterken.  
Een eerste stap daarin is om een Raad van Advies (RvA) dorpen op te richten, naar voorbeeld van 
de Raad van Advies dorpshuizen. Deze RvA dorpen zal bestaan uit 5-7 leden. Deze leden vervullen 
een klankbordfunctie voor de consulent. Doel daarvan is tot een breed gedragen (activiteiten) 
aanbod dorpen te komen. Daarnaast geeft RvA dorpen gevraagd en ongevraagd advies aan het 
bestuur van de BOKD. 
Een vervolgstap is dat er naast de RvA een lijst met specifieke deskundigen zal worden 
samengesteld. Deskundigen die kunnen worden ingezet ten behoeve van het netwerk. 

Resultaat: Er ligt een plan van aanpak waarmee de BOKD verder aan de slag gaat in 2015 

 

4.3  Communicatie 

a. Website 

 

Product: goed onderhouden website met veel nieuwswaarde   

Taak/ Rol: consulenten als redacteur 

Actie: consulenten onderhouden website. De website heeft een bescheiden facelift ondergaan. 
Dat wil zeggen dat de opbouw meer recht doet aan de BOKD anno 2014, dus met duidelijker 
koppen voor dorpen, dorpshuizen en projectbureau.  
De digitale Nieuwsflitsen worden voortaan ondergebracht in het (digitale) archief, dat eveneens is 
terug te vinden op onze website. De website is wel verouderd.  

Resultaat: goed onderhouden website met actuele informatie en het activiteitenaanbod van de 
BOKD/ SDD.  
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b. Nieuwsflitsen [afspraak 10 nieuwsflitsen; resultaat 14] 

 

Product: digitale Nieuwsflits met actuele informatie 

Taak/ Rol: consulenten schrijven en redigeren artikelen  

Actie: de BOKD heeft in 2014 in totaal 14 Nieuwsflitsen verstuurd naar dorpen en dorpshuizen, 
welzijnsinstellingen, gemeenten en andere belanghebbenden (iedereen kan zich gratis abonneren 
op onze digitale Nieuwsflits). 
De BOKD/ SDD brengt elk jaar tien digitale Nieuwsflitsen uit (elke maand m.u.v. de 
zomervakantie). In verband met een veelheid aan interessante kopij zijn in de maanden april, 
september en oktober extra edities uitgebracht. 
Daarnaast is in oktober een speciale editie uitgebracht i.v.m. de Rabobank verkiezing dorpshuis 
van het jaar. 
In 2014 bestond de vulling van de Nieuwsflits uit informatie over: 

 Activiteiten BOKD/ SDD, d.w.z. aankondiging van bijeenkomsten en -indien van 
toepassing- verslaglegging daarvan; 

 Brochures/ publicaties/ artikelen van BOKD/ SDD, zoals: nieuwe ideeën voor oude 
gebouwen, energiebesparing in dorpshuizen, Crowdfunding, Nieuwe huurders,  
Accommodatieplan voor dorpen wijken, Glasvezel supersnel internet en breedband, 3 
decentralisaties (Toekomstbestendige zorg in Drentse dorpen), Leefbaarheid en zorg, 
Knapzakroutes; 

 Drentse provinciale regelingen, bijv. subsidieaanvraag Vitaal Platteland, 
stimuleringsregeling herontwikkeling en herbestemming van Vastgoed, Energielening 
van DEO; 

 Informatie over fondsen, zoals (informatiebijeenkomst van) Oranje Fonds, VSB fonds, 
Jantje Beton,  Prins Bernard cultuurfonds, Skan fonds, NL Doet, Burendag/ dag van het 
dorpshuis en Kern met Pit; 

 Achtergrondartikelen m.b.t. leegstand in dorpshuizen, zoals: interview met 
bewonersbedrijf Op eigen houtje en dorpshuizen in Witteveen en Roderesch 
(succesverhalen m.b.t. het vinden van 'nieuwe huurders), Flexwerkplekken voor ZZP-ers 
en bestemmingsplan wijzigen (hoe pak je dat aan); 

 Maatschappelijke onderwerpen: gemeenteraadsverkiezingen, ontwikkelingen in 
onderwijsland, buurtacties Veilig Verkeer, Flappentap landschap (inventarisatie 
ontwikkelingen m.b.t. pinautomaten), Hoera 50 jaar Drentse Aa; 

 Overige: EHBO reanimatie, Mummietentoonstelling (uitnodiging aan onze leden namens 
de NAM), teruggaaf energiebelasting, dorpshuis Drouwenerveen (1e dorpshuis in Borger 
Odoorn met zonnepanelen), nieuwe website dorpshuizen.nl, Dag van de dialoog, 
Allergenenwetgeving; 

 Nieuws projectbureau: Weerdinge gaat voor dorpscoöperatie, stand van zaken 
projectbureau; 

 Nieuws BOKD/ SDD: nieuwe medewerker Sonja Corsmit, vertrek William Prinsen, 
voornemen tot statutenwijziging vereniging BOKD. 

Resultaat: 14 Nieuwsflitsen. De Nieuwsflits wordt goed gelezen. 

 

4.4  Publicaties en artikelen 

a. Accommodatieplan voor dorpen en wijken 

 

Product: brochure Accommodatieplan voor dorpen en wijken  

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen interviewer en co-auteur 

Actie: Dorpen hebben dikwijls meerdere voorzieningen/ accommodaties binnen de dorpsgrenzen 
zoals dorpshuizen, sportvoorzieningen, kerken, etc. Uit de praktijk blijkt dat het een hele toer is 
om al deze voorzieningen rendabel te exploiteren. Samenwerking is dan een serieuze optie. 
Spirato (steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg) wilde een brochure opstellen 
voor dorpen en wijken die aan de slag willen met een Accommodatieplan.  
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Spirato is bij het platform dorpshuizen op zoek gegaan naar partners die daaraan een bijdrage 
zouden willen leveren. De provinciale koepels in Gelderland, Groningen en Drenthe hebben zich 
daarvoor aangemeld.  
In Drenthe is Eext een mooi voorbeeld van hoe verschillende partijen (dorpsbelangen, dorpshuis, 
kerk, winkel, welzijn) in het dorp onder de bezielende leiding van de dorpsbelangenorganisatie, 
met elkaar zijn gaan samenwerken. De consulent dorpshuizen heeft hen geïnterviewd en een 
verslag gemaakt met conclusies en aanbevelingen. Deze uitkomsten zijn verwerkt in de brochure 
Meer dan de som der delen (Accommodatieplan voor dorpen en wijken). 

Resultaat: Brochure is opgeleverd en landelijk beschikbaar gesteld via www.dorpshuizen.nl en in 
Drenthe via de Nieuwsflits en website van de BOKD. 

 

b.  Plan van Aanpak Burendag 

Product: plan van aanpak Burendag/ dag van het dorpshuis  

Taak/ Rol: consulent SDD informatie verzamelen en auteur  

Actie: het Steunpunt dorpshuizen heeft met collega organisaties in Nederland (verenigd in het 
platform dorpshuizen.nl) bedacht om Burendag op 27 september (evenement van het Oranje 
Fonds) tevens uit te roepen tot dag van het dorpshuis. Het idee daarachter was om dorpshuizen 
op die dag extra in de schijnwerpers te zetten in hun eigen omgeving (dorp of wijk). Het Oranje 
Fonds bleek bereid om eenmalig aan dorpshuizen de mogelijkheid te bieden een buurtmaaltijd te 
organiseren (gewoonlijk zijn eten en drinken uitgesloten voor financiering). 
Via de Nieuwsflits is bij herhaling extra aandacht besteed aan Burendag/ dag van het dorpshuis en 
hoe je met succes een aanvraag zou kunnen indienen bij het Oranje Fonds. Er zijn via de 
Nieuwsflits voorbeelden van succesvolle aanvragen beschikbaar gesteld.  

Resultaat: het resultaat is dat 28 buurt- en dorpshuizen in Drenthe met succes een aanvraag 
hebben ingediend bij het Oranje Fonds. In de regel ging dat om het organiseren van 
buurtmaaltijden. Een aantal dorpshuizen hebben die dag kennismakingsbijeenkomsten voor 
buren of (nieuwe) bewoners  georganiseerd. Daarnaast hebben een aantal dorpshuizen ook flink 
de handen uit de mouwen gestoken om kleine klussen op te knappen. Voorgaande jaren (2012 en 
2013) bleef het aantal aanvragen steken op respectievelijk 9 en 10 aanvragen. Deelnemende 
dorpshuizen ontvangen elk € 500 van het Oranje Fonds. De dorpshuizen ontvingen dus 
gezamenlijk € 14.000,-. 

 

c.     Publicatie Energieke dorpshuizen 

 

Product: Brochure Energieke dorpshuizen  

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen informatie verzamelen en auteur  

Actie: De BOKD/SDD heeft de afgelopen jaren via de Nieuwsflits diverse keren aandacht besteed 
aan wat je als dorpshuis allemaal kunt doen om te besparen op de energielasten en hoe je als 
dorpshuis kunt bijdragen aan een meer duurzame samenleving. Deze artikelen staan op de 
website, maar zijn voor het gemak van de lezer gebundeld in een handzaam document en waar 
nodig geactualiseerd. 

Resultaat: de brochure Energieke dorpshuizen. Deze is digitaal beschikbaar gesteld via de 
Nieuwsflits en website van de BOKD. 

 

d.     Kwaliteitszorg Goed voor elkaar 

Product: handboek Kwaliteitszorg Goed voor elkaar 

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen informatie verzamelen en auteur  

Actie: onze Friese zusterorganisatie Doarpswurk heeft het handboek Kwaliteitszorg ontwikkelt. 
Het model is gebaseerd op het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en beoogt 
kwaliteitsverbetering in tal van bedrijven, maar blijkt met enige aanpassingen goed toepasbaar in 
dorpshuizen. Het model is zo opgesteld dat dorpshuizen zelf aan de slag kunnen met vragenlijsten 
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waaruit als vanzelf verbeterpunten of knelpunten naar voren komen die door het bestuur kunnen 
worden opgepakt. De consulent van het SDD heeft dit Friese product bewerkt tot een Drentse 
versie. De Drentse dorpshuizen zijn via de Nieuwsflits geïnformeerd over het product. 

Resultaat: Een handzaam digitaal document waarmee buurt- en dorpshuizen zelf aan de slag 
kunnen. 

 

e.     Publicatie ‘Verdwijnen van de geldautomaten’ 

Product: publicatie 

Taak/ Rol: consulent dorpen brengt dit onderwerp onder de aandacht van de leden dorpen   

Actie: op verzoek van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is aandacht gevraagd voor het in 
rap tempo verdwijnen van geldautomaten op het platteland. Met behulp van een enquête is 
geïnventariseerd hoeveel automaten er zijn verdwenen en wat de gevolgen zijn voor inwoners 
van kleine dorpen. De resultaten zijn aangeboden aan de plattelandsvertegenwoordiger in Den 
Haag.   

Resultaat: Signaal afgegeven en helderheid over situatie Drenthe 

 

f.    Publicatie Starterswoningen 

Product: publicatie 

Taak/ Rol: consulent dorpen brengt dit onderwerp onder de aandacht van leden dorpen en 
dorpshuizen 

Actie: op verzoek van onze leden is aandacht besteed aan het onderwerp Starterswoningen daar 
men geïnteresseerd is in de realisatie ervan. Middels interview en verzameling van gegevens is 
het artikel samen gesteld. 

Resultaat: artikel gepubliceerd op website BOKD, Nieuwsflits februari 2015 en Dorpskrant 
Donderen. Tevens is het artikel gecommuniceerd aan die personen die hebben meegewerkt aan 
het artikel middels interview en input 

 

4.5 Toolkit  

a. Toolkit Vastgoed 

 

Product: Toolkit oud gebouw, nieuw gebruik 

Taak/ Rol: consulent dorpsbelangen als bedenker en verzamelaar van gereedschap 

Actie: de toolkit vastgoed is gevuld met diverse tips, quick tips, gouden tips, stappen plannen e.d. 
in de vorm van brochures en artikelen gericht op leegstand of toekomstige leegstand van 
waardevolle gebouwen in het dorp en het gebruik daarvan. 

Resultaat: de toolkit vastgoed wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website van de BOKD 
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5. SIGNALEREN EN VERBINDEN 

 

5.1 Thematische Nieuwsflitsen  

       a.     Brochure Nieuwe Huurders 

Product: Brochure Nieuwe Huurders  

Taak/Rol: Consulent BOKD/ SDD als auteur  

Actie: Dorpshuizen, buurthuizen en MFA's krijgen als gevolg van bezuinigingen te maken met 
leegstand. Ruimten die voorheen werden gehuurd door welzijnsinstellingen, de bibliotheek, 
kinderopvang of peuterspeelzaal staan leeg en de huurinkomsten worden node gemist. 
In verschillende dorpen en wijken slagen dorpshuizen erin om 'nieuwe huurders' te vinden. De 
consulent dorpshuizen heeft de mensen achter deze succesverhalen geïnterviewd (interviews met 
dorpshuizen in Witteveen en Roderesch, een bewonersbedrijf in Emmen en een tweetal ZZP 
verzamelgebouwen in Groningen) en artikelen gepubliceerd in de Nieuwsflits. De belangrijkste 
uitkomsten daarvan en tips zijn verwerkt in de brochure Nieuwe Huurders.    

Resultaat: publicatie van de Brochure Nieuwe Huurders. Deze is via de digitale Nieuwsflits 
verspreid en beschikbaar gesteld via de website van de BOKD.  

 

b. Brochure Leefbaarheid en zorg 

 

Product: Leefbaarheid en zorg 

Taak/ Rol: Consulent BOKD als auteur  

Actie: Zorg is een zeer actueel thema doordat er veel gaat veranderen vanaf 2015. De zgn. 3 
decentralisaties. Zorg is een breed thema dat direct raakt aan het dagelijks leven van mensen en 
dus ook aan de leefbaarheid van dorpen. Het gaat over plezierig wonen en het hebben van 
vertrouwen als het gaat om oud kunnen worden in je eigen dorp. Maar ook over omzien naar 
elkaar, het helpen van buren, het hebben van aandacht voor dorpsgenoten met een beperking of 
psychische problemen of het tegengaan van vereenzaming. Wij hebben geconstateerd dat op veel 
bestuurstafels van belangenorganisaties het onderwerp Zorg een relatief nieuw thema is. De 
vraag “wat kunnen wij op dit vlak voor ons dorp betekenen” wordt veel gesteld. In een artikel is 
nader ingegaan op de veranderingen in de taken van de gemeenten en worden tips en 
praktijkvoorbeelden gegeven van dorpen. 

Resultaat: dit thematisch artikel is digitaal beschikbaar gesteld via de website van de BOKD 

 

5.2 Workshops (afspraak 3; resultaat 3) 

a.  Fondsenwerving (2x) 

Product: Workshop Fondsenwerving (8 en 22 april) 

Taak/ Rol: Consulent dorpshuizen en consulent dorpsbelangen als trainer/ coach.  

Actie: Informatieoverdracht aan de hand van een best practice fondsaanvraag van dorpshuis 
Koekangerveld. Eerste deel van de avond bestond uit theorie van het fondsenwerven (zoeken 
naar financiën, maar ook werven van kennis, menskracht, diensten, geld en materialen). Het 
tweede deel van de avond werd in subgroepen gewerkt aan door de deelnemers ingebrachte 
casussen.  

Resultaat: De aankondiging van de workshop fondsenwerving leverde maar liefst 34 
aanmeldingen op waarna we de groep in tweeën hebben gesplitst. De workshops hebben 
plaatsgevonden op 8 en 22 april. De deelnemers waren over het algemeen (zeer) tevreden over 
de workshop. Uitkomsten evaluatie op verzoek beschikbaar. 
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b.  Crowdfunding 

Product: Workshop Crowdfunding voor dorpen en dorpshuizen (13 mei) 

Taak/ Rol: Consulent dorpsbelangen als trainer  

Actie: De afgelopen jaren hebben dorpen en dorpshuizen met twee belangrijke ontwikkelingen te 
maken gehad. Gemeenten bezuinigingen waardoor ze minder snel meefinancieren aan nieuwe 
initiatieven. Daarnaast wordt het steeds minder makkelijk om bij fondsen aan te kloppen. 
Enerzijds omdat meer organisaties (stichtingen/ verenigingen) een beroep doen op fondsen 
waardoor fondsen de eisen omhoog schroeven en/ of lagere bijdragen leveren. Anderzijds omdat 
fondsen als gevolgen van bezuinigingen/ lagere inkomsten minder geld beschikbaar stellen. 
Aanleiding voor de BOKD om een workshop crowdfunding aan te bieden i.s.m. de stichting 
Geeferom. Geeferom is een crowdfunding platform voor het creëren van een betere lokale leef- 
en werkomgeving voor en door de gemeenschap zelf. Het doel van crowdfunding is het 
financieren van een project door mensen/ bedrijven in je eigen omgeving enthousiast te maken 
voor je plannen.  

Resultaat: 19 deelnemers van tien dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Deelnemers zijn 
geïnformeerd over de do's en dont's van een crowdfunding platform en hebben praktisch 
geoefend met korte pakkende wervingsboodschappen en het maken van een korte reclamefilm. 
Na afloop is een evaluatieformulier beschikbaar gesteld. De deelnemers waren over het algemeen 
tevreden over de workshop. Uitkomsten evaluatie op verzoek beschikbaar. 
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6. KENNIS ONTSLUITEN 

 

6.1 Co-creaties 

a.    Aanwezigheid bij landelijk overleg Platform Dorpshuizen.nl 

Product: Landelijk overleg Platform Dorpshuizen.nl  (LVKK) 

Taak/ Rol: deelname aan het platform, kennisuitwisseling, afspraken tot gezamenlijk uitwerken 
van producten t.b.v. dorpshuizen 

Actie: De consulent neemt vier keer per jaar deel aan het Platform dorpshuizen. Consulenten 
informeren elkaar over de zaken waarmee zij bezig zijn. Waar het kan worden zaken gezamenlijk 
opgepakt, bijvoorbeeld acties m.b.t. wet en regelgeving, projecten uitgewisseld of gezamenlijk 
uitgewerkt. Daarnaast onderhouden we gezamenlijk de website van het platform dorpshuizen.nl  

Resultaat: Goed onderhouden website. Efficiënt gebruik maken van elkaars kennis en kunde dat 
ten goede komt aan dorpshuizen in Drenthe. 

 

b. Aanwezigheid bij landelijk coördinatorenoverleg LVKK 

 

Product: Landelijk coördinatoren overleg LVKK 

Taak/ Rol: deelname aan het overleg, kennisuitwisseling, afspraken tot gezamenlijk uitwerken van 
producten t.b.v. dorpen en dorpsbelangenorganisaties 

Actie: Het coördinatoren overleg vindt vier keer per jaar plaats. Consulenten informeren elkaar 
over de zaken waarmee zij bezig zijn. Waar het kan worden zaken gezamenlijk opgepakt of 
verspreidt over de coördinatoren. Bijvoorbeeld de cursus Verdiepingsslag Overheidsparticipatie. 
In opdracht van de LVKK, is deze cursus ontwikkeld door de coördinator Gelderland (met behulp 
van informatie aangedragen door de coördinatoren) en alle coördinatoren worden opgeleid om 
deze cursus te gegeven aan gemeente raadsleden, college B&W en gemeente ambtenaren.  
Het opleiden van de coördinator/consulent BOKD is belegd bij het projectenbureau. 

Resultaat: Gebruik maken van elkaars kennis en kunde en informatie halen en brengen.  

 

6.2 Kennisnetwerk  

In 2014 is het digitale Netwerk Duurzame Dorpen structureel onder de aandacht gebracht via       
bijeenkomsten voor dorpsbelangenorganisaties, via het noordelijk overleg van consulenten uit 
Groningen, Friesland en Drenthe, via de Landelijke vereniging van kleine kernen. Het promoten van dit 
kennisnetwerk heeft een lange weg afgelegd, maar is de moeite waard geweest, gezien de 
enthousiaste reacties van de deelnemers. We hopen dat in 2015 de BOKD officieel steunpunt voor het 
NDD in Drenthe wordt.  
 

6.3 Vraagbaak 

a.    Digitale vraagbaak dorpshuizen.nl 

 

Product: Vraagbaak dorpshuizen.nl 

Taak/ Rol: Consulent als auteur van artikelen voor de Vraagbaak  

Actie: Consulent dorpshuizen schrijft en redigeert artikelen voor de website www.dorpshuizen.nl 
Tijdens het landelijk overleg worden afspraken gemaakt met collega consulenten welke 
onderwerpen aandacht verdienen en wordt er een taakverdeling gemaakt. 
Doel is het up-to-date houden van de website.  

Resultaat: In 2014 zijn o.a. artikelen politiek, onderhandelen, lobbyen, afschrijving, belasting, 
BHV, schoonmaak, duurzaamheid, WMO, BTW, barexploitatie, Crowdfunding,  Drank en 
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Horecawet en Sociale Marketing geactualiseerd of nieuw toegevoegd. Een volledig overzicht van 
geactualiseerde en nieuwe artikelen is beschikbaar. De in vet gedrukte artikelen zijn geschreven 
door de consulent van het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe.  

 

 b.    Frequently asked questions dorpen (FAQ) 

Product: FAQ op website van de BOKD 

Taak/ Rol: Consulent als auteur van artikelen voor de Vraagbaak  

Actie: Consulent dorpen heeft  per 1 september de BOKD verlaten. Prioritering van de nog uit te 
voeren werkzaamheden van het werkplan hebben ertoe geleid dat dit onderwerp de laagste 
prioriteit heeft gekregen en uitgevoerd zou worden als er voldoende tijd zou zijn. Uiteindelijk was 
er geen voldoende tijd en is op dit onderdeel geen menskracht ingezet. 

Resultaat: geen 
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7. Vrije Ruimte 

 
a. Verkiezing Dorpshuis van het jaar 

 

Product: Verkiezing dorpshuis van het jaar 

Taak/ Rol: consulent dorpshuizen als projectleider  

Actie: De consulent dorpshuizen heeft met de Raad van Advies dorpshuizen een werkgroep 
geformeerd en versterking gezocht voor de organisatie van de verkiezing dorpshuis van het jaar. 
(zie 1.1 algemenen bijeenkomsten punt Inspiratieavond voor aanleiding verkiezing) 
De werkgroep heeft in een aantal bijeenkomsten gebrainstormd over de doelstelling en opzet van 
de verkiezing. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt tot een projectplan, waarna op zoek is gegaan 
naar partners. Er is een projectaanvraag ingediend bij de zes Drentse Rabobanken. Na een 
gesprek hebben deze besloten mee te doen door een financiële bijdrage te verlenen en een 
deskundige bijdrage (gastspreker op 4 november en deelname aan jury) te leveren. De naam van 
de Rabobank is toegevoegd aan de verkiezing en heet voortaan 'Rabobank verkiezing dorpshuis 
van het jaar'. Vervolgens zijn in RTV Drenthe (aandacht in programma Strunen en deelname aan 
jury) en de provincie Drenthe (aftrap in provinciehuis) gewaardeerde partners gevonden. 

Resultaat: Er is een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de BOKD, Rabobank, RTV 
Drenthe en provincie Drenthe. Op 12 januari 2015 hadden zich 38 dorpshuizen aangemeld voor 
de verkiezing. De jury heeft inmiddels tien dorpshuizen geselecteerd voor de volgende ronde. De 
verkiezing loopt door tot 30 juni 2015 en is dus ook opgenomen in het werkplan van de BOKD in 
2015. 

 

 

b.     Klankbord dorpshuizen nieuwe Drank en Horecaverordening gemeenten 

 

Product: Klankbord voor Drentse dorpshuizen inzake nieuwe Drank en Horeca verordening die op 
gemeentelijk niveau moest worden vastgesteld.  

Taak/ Rol: Consulent dorpshuizen brengt informatie en adviseert. 

Actie: Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe DHW in werking getreden. Gemeenten 
moesten daarbij een verordening gaan vaststellen om paracommercie te reguleren (voor 1 januari 
2014). Consulent had maart 2013 een am.b.t.elijk dorpshuizen overleg georganiseerd voor 
am.b.t.enaren die met die verordening aan de slag zouden gaan. Begin 2014 hadden vier 
gemeenten nog geen nieuwe verordening vastgesteld. 
In 2014  heeft de BOKD/ SDD met een aantal gemeenten contact onderhouden over de 
ontwikkelingen in hun gemeente. Daarnaast heeft de consulent per gemeente contact 
onderhouden met dorpshuisbestuurders en hen -door middel van informatie en advies- 
bijgestaan om hun zaken en belangen ten overstaan van de gemeente/ gemeenteraad te 
bepleiten. 

Resultaat: Inmiddels hebben de gemeenten Aa en Hunze,  de Wolden en Coevorden een nieuwe 
verordening vastgesteld. Met name de eerste twee verordeningen zijn significant beter voor de 
dorpshuizen in vergelijking met de oude verordening. De gemeente Noordenveld werkt nog aan 
een nieuwe verordening. 

 

 

c.  WMO scan voor dorpshuizen 

 

Product: WMO advies voor dorpshuizen 

Taak/ Rol: Consulent dorpshuizen 

Actie: Vanuit het Platform dorpshuizen is de pilot WMO scan voor dorpshuizen ontwikkelt. 
Dorpshuizen vervullen vaak een belangrijke rol in de uitvoering van de WMO, maar zijn zichzelf 
daar vaak niet van bewust en ook gemeenten zien buurt- en dorpshuizen daarbij nogal eens over 
het hoofd. 
Spectrum (collega organisatie van BOKD in Gelderland) heeft daarom een WMO scan voor 
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dorpshuizen ontwikkelt. Deze scan is in 2014 getest door 4 koepelorganisaties (Gelderland, 
Friesland, Brabant en Drenthe) bij in totaal 8 dorpshuizen. Aan de hand van een vragenlijst zijn 
interviews afgenomen met bestuursleden van dorpshuizen. In Drenthe waren dat de dorpshuizen 
in Havelte en Nieuw Balinge. Op die manier is in beeld gebracht welke functies dorpshuizen nu al 
vervullen binnen de WMO en welke kansen er zijn.  

Resultaat: 2 dorpshuizen is een WMO scan afgenomen. Na het afnemen van de scans zijn twee 
WMO adviezen opgesteld. Deze WMO adviezen kunnen door het dorpshuis worden gebruikt als 
richtinggevend kader (voor henzelf) en als gesprekdocument met de gemeente of lokale 
welzijnsinstelling.  

 

 

d. Bijeenkomst Aa en Hunze 

 

Product: Contactambtenarenoverleg (Aa en Hunze)  

Taak/ Rol: consulent dorpen als organisator en gespreksleider 

Actie: een maal per jaar worden alle contactam.b.t.enaren van de provincie Drenthe uitgenodigd 
om informatie te delen over hun contacten met de dorpsbelangenorganisaties. De consulent is op 
de hoogte van de knelpunten die de belangenorganisaties ondervinden met hun 
contactambtenaren en brengt dit op tactische wijze naar voren. Aan de orde kwam het thema de 
participerende gemeente. 

Resultaat: kennis delen en leren van elkaar; het blijkt dat de wil om te participeren er wel is, maar 
dat de daadwerkelijke uitvoering er nog niet is. 

 


