
Voordelen van lidmaatschap BOKD 

BOKD is een netwerk van 221 dorpen
en dorpshuizen in Drenthe die samen 
werken aan een leefbaar platteland. 
Samen hebben we invloed, leggen we 
verbindingen en delen we kennis. 
Dat doen we al vanaf de oprichting in 
1974 en sindsdien hebben we onze 
sporen verdiend. 
Als lid van LVKK zijn we aangesloten 
bij een netwerk van ruim 2000 dorpen
en dorpshuizen in heel Nederland.

Er komt steeds meer terecht op het 
bordje van dorpsbewoners die zich 
inzetten voor de leefbaarheid. Als 
BOKD proberen we onze leden hierin 
zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Door gericht advies te geven of 
cursussen aan te bieden, maar ook 
door kennis en ervaring zichtbaar te 
maken. Netwerk Duurzame Dorpen, 
Burgerkracht en Dorpshuizen.nl zijn 
hier voorbeelden van.

Een greep uit ons werkplan

Wij zijn BOKD

Kijk voor informatie 
op www.bokd.nl en 
lees ons jaarverslag.

Energieke dorpshuizen / BHV / Nieuwsbrief Duurzame 
Dorpen / Regiobijeenkomsten / Rijdende Popschool / 

Social Media / Dorpsbelevingsonderzoeken / Dorpen / 
Boekhouding / Dorpshuizen.nl / Dorpsvisies / 

Fondsenwerving / Dorpshuis van het jaar / Kunst en Cultuur 
/ Sociale Hygiëne / Statushouders / Functieverbreding 

dorpshuizen / Platform Burgerkracht / Vraagbaak / 
Informele zorg / Dorpenoverleggen / Dorpsbelangen / 

Armoede / Krimp / Dorpsvernieuwingsprijs / 
Dorpshuizen / Mobiliteit en bereikbaarheid

Het projectbureau voert in opdracht 
van dorpen projecten uit. Zo werken 
we met dorpen onder andere aan 
dorpsplannen, draagvlakonderzoeken 
en projectaanvragen. De ondersteu-
ning bij projecten doen we zelfstandig
én in samenwerking met andere 
organisaties. Samen kunnen we 
grotere vraagstukken oppakken 
die het dorp bezighouden.

Voor dorpen en 
dorpshuizen

Informatie en advies op 
maat; telefonisch, per 

mail of aan de keukentafel;

Gratis deelname aan 
informatiebijeenkomsten 

en workshops;

Cursusdeelname tegen sterk 
gereduceerd tarief;

Maandelijkse nieuwsbrieven, 
als eerste op de hoogte van 
ontwikkelingen, interessante 

subsidies en fondsen;

Belangenbehartiging op 
regionaal, provinciaal en 

landelijk niveau;

Inzet van specifieke kennis 
en ervaring via een 

netwerk van deskundigen.

Dorpshuis van het jaar 
verkiezing en dorpendag

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl
http://www.burgerkrachtindrenthe.nl
http://www.dorpshuizen.nl
http://www.bokd.nl

