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WEDSTRIJDREGLEMENT 

Doel van de wedstrijd 

Dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid op het platteland. Het dorpshuis biedt 
onderdak aan het verenigingsleven, maar vaak ook aan voorzieningen als de peuterspeelzalen, 
bibliotheek, zorgaanbieders, enz. In de loop der jaren zijn plaats en functie van het dorpshuis en het 
dorpshuisbestuur veranderd. Spraken we vroeger over de zogenaamde „lege huls functie‟ waar het 
bestuur uitsluitend een beheerstaak had ten aanzien van het gebouw, nu worden dorpshuizen 
steeds vaker geacht in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Het centrale onderwerp van de verkiezing is: ‘Onderscheidend vermogen’. Het vermogen om 
‘ANDERS’ te zijn. Het vermogen van dorpshuizen om in te spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en de veranderende vraag van doelgroepen in het dorp en omgeving van het dorp. 
Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor dorpshuizen! Er zijn nu al dorpshuizen die 
zich onderscheiden van andere dorpshuizen, bijvoorbeeld door een moderne uitstraling, inrichting 
en faciliteiten, een eigentijds activiteitenaanbod, de stappen die ze hebben gezet om hun dorpshuis 
te verduurzamen of hoe ze omgaan met hun vrijwilligers. Waar het om gaat is dat je als dorpshuis 
vooruit kijkt, dat er een gedachte zit achter wat je wilt bereiken, lef toont en de kosten voor de baten 
durft uit te laten gaan.  
 
Wij vinden dat dorpshuizen die zich nu al onderscheiden een plaatsje in de schijnwerpers verdienen 
om als voorbeeld en ter inspiratie te dienen voor andere dorpshuizen. 
 
Voor wie 

Dorpshuizen, buurthuizen en MFA's in de provincie Drenthe.  

Wanneer 

De wedstrijd vindt plaats in 2017. Inschrijving is mogelijk vanaf 16 november 2016 tot maandag 16 

januari 2017.  

In de eerste week van februari 2017 worden uit de inzendingen tien dorpshuizen gekozen. Deze tien  

dorpshuizen krijgen in de maanden februari, maart en april bezoek van het radioprogramma 

Hemmeltied (zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur) en TV programma Strunen (elke 

zondagavond) op RTV Drenthe. De genomineerde dorpshuizen worden in mei bezocht door een 

onafhankelijke jury. Vijf van deze dorpshuizen gaan door naar de grote finale op dinsdag 27 juni.  

De jury en het op 27 juni aanwezige publiek bepalen gezamenlijk welk dorpshuis zal worden 

uitgeroepen tot 'dorpshuis van het jaar'.   

Presentatie 

Van de tien dorpshuizen wordt verwacht dat zij de jury ontvangen en meewerken aan de 

programma’s  Hemmeltied en Strunen van RTV Drenthe en een Canvasdoek van de Rabobank aan 

de gevel van het dorpshuis plaatsen. Van de vijf finalisten wordt verwacht dat zij  een presentatie 
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geven op 27 juni. Als uw dorpshuis genomineerd wordt dan kan u bij  de presentatie gebruik maken 

van de middelen die u ter beschikking staan zoals een PowerPoint presentatie, filmpje, website, enz. 

En natuurlijk zorgt u voor een enthousiaste persoonlijke toelichting. 

Jury 

De jury is onafhankelijk. De jury bepaalt welke tien dorpshuizen zullen worden bezocht door RTV 

Drenthe en de jury. Na de bezoeken worden vijf dorpshuizen geselecteerd die doorgaan naar de 

finale. Tijdens de 'grote finale' op 27 juni bepalen de jury en de aanwezige dorpshuizen gezamenlijk 

welke van de vijf genomineerde dorpshuizen  wordt gekozen tot 'dorpshuis van het jaar 2017'.  

Wat is de prijs 

De tien dorpshuizen die worden geselecteerd voor deelname aan de verkiezing ontvangen sowieso  

€ 250,- De vijf dorpshuizen die worden geselecteerd voor de finale ontvangen elk € 500,- extra. De 

uiteindelijke winnaar ontvangt daar bovenop nog eens een bonus van € 1500,-. 

De prijsuitreiking 

 De prijzen worden uitgereikt op dinsdag 27 juni 2017.  

 De prijzen worden uitgereikt in de vorm van een symbolische cheque. Het geldbedrag wordt 
overgemaakt aan de penningmeester van het dorpshuis. 

 De winnaar ontvangt twee bordjes met daarop ‘winnaar Rabobank verkiezing Dorpshuis van het 
jaar 2017’ die in het dorpshuis en aan de gevel kunnen worden bevestigd. 

 De te winnen prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet in te wisselen voor goederen of 
diensten. 

 Over de uitslag van de wedstrijd is achteraf geen  discussie mogelijk en kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

   

Hoe deelnemen  

U kunt zich inschrijven voor de Rabobank verkiezing Dorpshuis van het jaar door het 

aanmeldingsformulier te downloaden via de website van de BOKD: www.bokd.nl  

Het volledig ingevulde formulier met foto’s kunt u per mail sturen naar 

dorpshuisvanhetjaar@bokd.nl  

LET OP: 

 zorg voor een duidelijke vermelding van de naam van uw organisatie en de contactgegevens van 
de contactpersoon 

 bij voorkeur digitaal aanleveren 

 heeft u geen mail: stuur dan uw aanmelding en materiaal naar: Rabobank verkiezing Dorpshuis 
van het jaar, BOKD t.a.v. Paul van Schie, Kampsweg 4, 9418PE Wijster 

 u kunt het aanmeldingsformulier tot 16 januari 2017 naar ons toesturen 

http://www.bokd.nl/
mailto:dorpshuisvanhetjaar@bokd.nl

