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Voorwoord / vereniging BOKD

2016 hebben we samen met onze medewerkers, ons projectbureau en de Raden van Advies 
ervaren als een inspirerend jaar. Voor u als leden willen we een kennismakelaar en belangen-

behartiger zijn. Hierbij onderscheiden we ons met een bottom-up aanpak. In dit jaarverslag leest u 
hoe we dat in 2016 hebben gedaan. Het jaarverslag heeft deze keer een ander jasje dan u van ons 
gewend bent. Het is beknopter maar geeft een duidelijk beeld van het afgelopen jaar. Wij bieden 

het u met groot plezier aan. En we horen graag wat u van deze nieuwe vorm vindt.

Er komt steeds meer terecht op het bordje van dorpsbewoners die zich inzetten voor de leefbaar-
heid. Als BOKD proberen we u 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. Op de Dorpendag 
hebben we veelal onze leden zelf aan het woord gelaten, zodat zij met al hun kennis en ervaring 

andere dorpen konden inspireren.

In 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2017. 
Het belooft net als in 2015 een bijzondere wedstrijd te worden. Daarnaast heeft het thema 

Democratische Vernieuwing onze aandacht. Het eerste piketpaaltje was het Noordelijk Congres 
Democratic Challenge in januari 2017. Dit zal zeker verdere verdieping krijgen.

Voor 2017 is het werkplan klaar. U vindt het op www.bokd.nl. 
Laat u ons weten welke activiteiten er voor 2017 op uw lijstje staan?

Jofien Brink, voorzitter vereniging BOKD 
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Voorwoord / projectbureau

Het projectbureau heeft in 2016 veel projecten met dorpen uitgevoerd. 
Met een groot aantal dorpen is gewerkt aan dorpsplannen en -visies, op verschillende manieren 

en met een verschillende intensiteit: van Dorpsbelevingsonderzoeken tot Vijf Sterren Dorpen. 
Nieuw in 2016 was de succesvolle ondersteuning bij complexe projectaanvragen zoals Leader. 
Op het gebied van zorg en welzijn hebben we samengewerkt met Kans voor de Veenkoloniën. 

In Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa stond de bewonersbetrokkenheid bij het landschap 
centraal, de Drents Groen-aanpak. 

Samen met andere provinciale koepels is in 2016 gewerkt aan de thema’s Vluchtelingenopvang 
en Herbestemming. Verder hebben we een begin gemaakt met de introductie van nieuwe thema’s 

zoals armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid in dorpen. 
Bij de projecten gaat het altijd om het ondersteunen van dorpsinitiatieven: de projecten 

worden mogelijk gemaakt door de vele uren vrijwillige inzet, de betrokkenheid en kennis van 
dorpsbewoners. Het dorp en de mogelijkheden van de bewoners staan centraal. 

Het projectbureau werkt voor diverse opdrachtgevers. Wat we voor hen doen, draagt bij 
aan het realiseren van de doelstellingen van BOKD. Financieel staan we op eigen benen. 

De ondersteuning bij projecten doen we zelfstandig én in samenwerking met andere organisaties. 
Samen kunnen we grotere vraagstukken oppakken die het dorp bezighouden. De natuurlijke 

partners van de dorpen en BOKD, de provincie en de gemeenten hebben hierbij een 
belangrijke faciliterende rol.

Gerrit Volkers, voorzitter projectbureau 
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2016 was een jaar waarin we veelvuldig in beeld waren bij onze leden. We 
hebben veel leden ontmoet en ons team heeft zich ingezet om dorpen en 
dorpshuizen onderling, dorpen en overheden, en dorpen en andere actieve 
organisaties op het platteland met elkaar te verbinden. Om dit te bereiken 
organiseerden we twee grote activiteiten: de Drentse Dorpendag en de 
verkiezing Dorpshuis van het jaar, maar ook tal van workshops, thema- 
avonden en cursussen. Daarbij hebben we verschillende projecten uitge- 
voerd met dorpen en actief samenwerking gezocht met andere organisaties. 

We zijn trots op wat we in 2016 allemaal hebben gedaan en bereikt. In dit 
jaarverslag nemen we u mee langs onze organisatie, onze cijfers, onze 
activiteiten, onze financiën, onze samenwerkingen en ons netwerk in 2016. 
Ons team heeft aan veel projecten en thema’s gewerkt, teveel om ze hier 
allemaal te beschrijven. Op de pagina’s 14 t/m 17 presenteren we een selectie.
Alle hoofdstukjes van dit jaarverslag staan op zich, u kunt ze in willekeurige 

volgorde lezen. Laat u zich er vooral door inspireren! 
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Dorpsbelangenorganisaties
De vereniging BOKD begon 2016 met 125 dorps-
belangenorganisaties als leden. Het ondersteunen en 
adviseren van deze organisaties is en blijft een van de 
belangrijkste pijlers van ons werk. In 2016 hebben we 
weer een aantal dorpen geholpen bij het ontwikkelen 
van een toekomstagenda. Vijf Sterren Dorp De Groeve 
is daarvan het meest zichtbare resultaat. 
In Buinen, Klijndijk, Exloo en Borger zijn in het najaar 
studenten van Van Hall Larenstein samen met ons 
gestart met dorpsbelevingsonderzoeken. 
Ook hebben wij diverse dorpen ondersteund bij fonds-
aanvragen voor hun projecten, onder andere bij Leader 
Zuidoost Drenthe en enkele landelijke fondsen. 

Dorpshuizen
Het dorpshuis is al jaren een centrale ontmoetings-
plek in een dorp. Voor de leefbaarheid is het 
dorpshuis een noodzakelijke randvoorwaarde.  
In veel dorpen is het dorpshuis zelfs nog de enige 
voorziening waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

BOKD ondersteunt dorpshuisbesturen op allerlei 
terreinen. We adviseren bij op- of doorstart van 
een dorpshuis, ondersteunen bij fondsenwerving, 
informeren over wet- en regelgeving, helpen bij 
verduurzaming en organiseren cursussen. Wij zijn 
bovendien co-redacteur van de digitale Vraagbaak op 
www.dorpshuizen.nl, die we samen met redacteuren 
van andere provinciale steunpunten voor dorpshuizen 
actueel houden.
Met het verdwijnen van peuterspeelzalen, kinder-
opvang en bibliotheken uit de dorpshuizen, 
bezinnen dorpshuisbesturen zich op nieuwe functies. 
Dorpshuizen worden steeds meer multifunctioneel 
door het dorp ingezet. In 2016 hebben we het 
thema functieverbreding van het dorpshuis dan ook 
prominent op onze agenda gezet. Samen met de 
dorpshuizen richten we ons op twee ontwikkelingen: 
Informele zorg in Buurtaccommodaties en Kunst & 
Cultuur in dorpshuizen. 
En in november heeft de aftrap plaatsgevonden van 
de tweede verkiezing Dorpshuis van het jaar. 
De verkiezing zelf vindt plaats in 2017.

Ons bestaansrecht
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Wij zijn BOKD
“BOKD is voor mij een organisatie die op 
een professionele wijze ondersteuning 
geeft aan Drentse dorpsverenigingen, 
die werken aan de verbetering van de 
leefbaarheid van de dorpen. Ik zet me 
graag in voor deze vereniging van kleine 
dorpen en dorpshuizen. Met kennis 
en ervaring vanuit de haarvaten in de 
samenleving kan BOKD bijdragen aan 
het provinciale beleid voor een vitale 
Drentse plattelandssamenleving.”
Gerard Klein Koerkamp, 
penningmeester BOKD

“Dorpshuizen spelen een belangrijke 
rol voor leefbaarheid op het platteland 
en worden draaiende gehouden door 
betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 
Ik sta vaak versteld van de mooie dingen 
die er worden bedacht in dorpen 
en dorpshuizen en dat inspireert en 
enthousiasmeert mij om mijn kennis 
en kunde in te zetten voor BOKD.” 
Paul van Schie, consulent 
dorpshuizen BOKD

“Van een Dorpsomgevingsplan in 
2005 naar een Dorpsbelevingsplan, 
oftewel een Vijf Sterren Dorp in 2016: 
we hebben het samen met BOKD 
allemaal gedaan, doorleefd 
en gerealiseerd.”
Elibeth Geertsema, 
voorzitter Dorpsbelangen 
De Groeve
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“Dorpshuis Zwartemeer is al jaren lid van BOKD. Wij hebben met name 
op het gebied van energiebesparing veel ondersteuning gehad. Dat is 
begonnen met teruggaaf van de energiebelasting. We hebben toen  
€ 16.000 teruggekregen van de Belastingdienst. We hebben ook 
meegedaan aan het energiebesparingstraject voor dorpshuizen. Naar 
aanleiding van een energiecheck is alle verlichting vervangen door 
ledverlichting en aanwezigheidsdetectie in de toiletten. Daarnaast hebben 
we een warmteterugwininstallatie en 54 zonnepanelen geplaatst. BOKD 
heeft ons ook in verbinding gebracht met de Drentse Energie Organisatie 
voor een goedkope energielening. Kortom onze samenwerking met BOKD 
is erg constructief en we hopen deze nog lang te laten bloeien.”
Egbert Rink, secretaris & penningmeester Dorpshuis De Meerstal

“Ik woon in Weerdinge en werk als planoloog ruim 20 jaar bij het steden-
bouwkundig adviesbureau BügelHajema. Door mijn werk heb ik Drenthe 
en de Drentse gemeenten goed leren kennen. Ruim 15 jaar geleden heb 
ik kennisgemaakt met BOKD, en heb toen nog met Hans Elerie mogen 
samenwerken. Na een lange tussenstop zit ik sinds vorig jaar in de 
Raad van Advies met ruimtelijke ordening en juridische procedures als 
specialisme. Ik doe dit werk met veel enthousiasme, omdat ik een groot 
hart heb voor onze kleine Drentse dorpen.” 
Hermien Kerperien, lid Raad van Advies dorpen BOKD
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BOKD in cijfers

125 leden dorpsbelangenorganisaties / 96 leden dorps- en 

buurthuizen / 14 x BOKD Nieuws / 50 donateurs: individuele 

leden & welzijnsinstellingen / 390 volgers op Twitter  / bijdragen 

van 6 gemeenten / 79 contacten met dorpshuisleden / met  

42 dorpen aan projecten gewerkt / 17 diploma’s Sociale 

Hygiëne behaald / 80 nieuwsberichten op www.bokd.nl /  

15 BHV-gecertificeerde dorpshuisbeheerders / 45 aanwezigen 

bij aftrap verkiezing Dorpshuis van het jaar 2017 / 

420 abonnees ontvangen gratis onze digitale nieuwsbrief / 

150 enthousiastelingen op de 1ste Dorpendag/ 120 Facebook 

‘vind ik leuks’ / wekelijks actualiteiten op Facebook
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Thema’s uit ons beleidsplan

Zorg
Ook het thema Zorg hebben we prominent 
in het vizier. In steeds meer dorpen pakken 
mensen de zorg voor elkaar op. Door 
burenhulpnetwerken en vervoersdiensten 
op te zetten bijvoorbeeld. Het gaat dus 
niet alleen over medische zorg, maar 
vaak ook om activiteiten die zorgen dat 
mensen – jong en oud – zo lang mogelijk 
in hun dorp kunnen blijven wonen. In juni 
hebben wij in samenwerking met het Oranje 
Fonds een kenniscafé Informele Zorg 
en buurtaccommodaties georganiseerd. 
Centraal stonden de verhalen van vier 
Drentse initiatieven. Ook op de Dorpendag 
besteedden we aandacht aan het thema,  
met een workshop van Naobuur Vledder. 
Daarnaast ondersteunden we in 2016 
verschillende dorpsinitiatieven en dorps-
huizen bij het ontwikkelen en opstellen 
van hun plannen op dit onderwerp.

Duurzaamheid
In 2016 is BOKD het Drentse steunpunt voor het 
Netwerk Duurzame Dorpen geworden. Daarmee 
geven we verder invulling aan dit thema uit ons 
beleidsplan 2016-2020. Inmiddels zijn 15 Drentse 
dorpen aangemeld op de website van Netwerk 
Duurzame Dorpen. Onze partner Drentse Kei 
vertelde op onze Algemene Ledenvergadering 
op welke manier zij dorpen ondersteunen bij 
het opstarten van een energiecoöperatie. Op 
de Dorpendag boden we diverse workshops 
over duurzaamheid aan. Zo gaven de mensen 
van Dorpshuis Zwartemeer uitleg over hun 
energiebesparende maatregelen. In 2016 
brachten we ook de ‘Checklist en Stappenplan 
Energie besparen in dorpshuizen’ uit en leverden 
we bijdragen aan de publicaties ‘Dorpen 
zijn duurzaam’ en ‘Gebouw van betekenis: 
duurzame dorpshuizen’. Verder ondersteunden 
we verschillende dorpen en dorpshuizen bij hun 
vragen of verwezen we ze door naar organisaties 
in ons netwerk.

12

https://netwerkduurzamedorpen.nl/drenthe/pagina/impressie-kenniscafe-informele-zorg-7-juni-2016
https://netwerkduurzamedorpen.nl/drenthe/pagina/impressie-kenniscafe-informele-zorg-7-juni-2016
https://netwerkduurzamedorpen.nl/drenthe
http://drentsekei.nl/
http://www.bokd.nl/nieuws/checklist-en-stappenplan-energie-besparen-in-dorpshuizen/
http://www.bokd.nl/nieuws/checklist-en-stappenplan-energie-besparen-in-dorpshuizen/
http://www.bokd.nl/nieuws/handig-boekje-voor-duurzame-dorpen/
http://www.bokd.nl/nieuws/handig-boekje-voor-duurzame-dorpen/
http://www.bokd.nl/nieuws/brochure-duurzame-dorpshuizen-beschikbaar/
http://www.bokd.nl/nieuws/brochure-duurzame-dorpshuizen-beschikbaar/


Thema’s uit ons beleidsplan

Actief Burgerschap en 
vrijwilligerswerk
De leefbaarheid van dorpen kan niet zonder een 
sterk vrijwilligersnetwerk. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar is het niet. BOKD werkt aan het versterken 
van vrijwilligerswerk van de aangesloten dorps-
belangenorganisaties en dorpshuizen. Dit doen we 
door hen te informeren, op weg te helpen en te 
inspireren, met voorbeelden uit Drenthe of – via het 
netwerk van de Landelijke Vereniging voor Kleine 
Kernen – uit andere delen van het land. Door ze te 
ondersteunen met cursussen en trainingen, denk aan 
de cursussen BHV, Sociale Hygiëne en Boekhouding 
voor dorpshuizen. En door advies op maat, bijvoor-
beeld door aan te schuiven tijdens een bestuurs-
vergadering van een dorpsbelangenorganisatie. We 
nemen ook deel aan het Kennisplatform Burgerkracht
Drenthe, een samenwerking van zes maatschappelijk
betrokken organisaties in onze provincie. Met het 
online platform maken we de kracht van bewoners-
initiatieven zichtbaar en delen we ervaringen.

Leefbaarheid
Wij zetten ons al ruim 40 jaar in voor 
de leefbaarheid van de dorpen in 
Drenthe. Dat doen we op een breed 
scala aan thema’s: van woningbouw tot 
burenhulp en van natuurontwikkeling 
tot energiebesparing. We zijn van alle 
markten thuis. Doordat we zelf kennis 
in huis halen en een breed netwerk van 
kennispartners mobiliseren. En vooral 
doordat we alle succesvolle en minder 
succesvolle voorbeelden in beeld 
brengen van projecten die door dorpen 
zelf zijn uitgevoerd. 
Nieuwe thema’s die zich in 2016 aan-
dienden, waren de opvang van status-
houders in kleine kernen, de komst 
van de Omgevingswet, democratische 
vernieuwing en de aanbesteding van 
publiek vervoer door provincie en 
gemeenten.
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Herbestemming
Een thema met hernieuwde aandacht is her-
bestemming. In 2016 werkten we samen met 
LVKK aan een publicatie over herbestemming 
van maatschappelijk vastgoed in dorpen. Denk 
aan een school, zorgcentrum of kerkgebouw. 
In het voorjaar hebben we onder de leden 
geïnventariseerd welke succesvolle voorbeelden 
er zijn. In 2017 zal de eindpublicatie het licht zien. 
Op de Dorpendag kwam het thema terug in de 
workshop van Roderesch, waar de leegkomende 
school is omgezet naar een multifunctioneel 
gebouw. Op 1 december organiseerden we  
onder leiding van Herbestemming Noord 
een noordelijk symposium Herbestemmen in 
Veenhuizen. De aandacht ging daarbij vooral  
uit naar herbestemming voor sociale initiatieven 
en opvang van vluchtelingen.  
De herbestemde school in Roderwolde en de 
woonzorgvoorzieningen van De Berkenhof
stonden op het programma als Drentse 
voorbeelden. 

Drentse Uitmaand
Dorpshuizen zijn altijd op zoek naar nieuwe en 
aansprekende activiteiten. Wij zien kunst en cultuur 
als een belangrijke impuls voor leefbaarheid op het 
platteland. Reden voor ons om contact te leggen met 
K&C, expertisecentrum Kunst en Cultuur. 
Dit heeft ertoe geleid dat drie dorpshuizen hebben 
deelgenomen aan de Drentse Uitmaand. Dorpshuis 
Nij Roon uit Nieuw Roden, de Veldkei uit Havelte en 
de Kiep uit Eexterveenschekanaal organiseerden 
een Kunst- en Cultuurdag in hun dorpshuis om hun 
eigen activiteitenaanbod onder de aandacht te 
brengen en lokale artiesten de kans te geven om 
hun kunsten te etaleren. 
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Energieke Dorpshuizen
In 2015 deden twintig dorpshuizen mee aan het 
project Energieke dorpshuizen. Ze doorliepen met 
adviesbureau Invent een energiescan met een 
maatwerk adviestraject en zijn vervolgens praktisch 
aan de slag gegaan met energiebesparing en 
energieopwekking. Gaandeweg het traject bleek 
dat veel dorpshuizen tegen dezelfde problemen 
aanliepen en praktische oplossingen bedachten. 
Voor BOKD, Invent en vier dorpshuizen was dat de 
reden om in 2016 de koppen bij elkaar te steken. 
We bundelden de geconstateerde problemen met 
de oplossingen en verwerkten die in een praktisch 
document. Heel handig voor dorpshuizen die aan 
de slag willen met energiebesparing. 
Het Stappenplan Energiebesparing en de 
bijbehorende Checklist Energiebesparing in 
dorpshuizen zijn digitaal bij ons verkrijgbaar. 

Landschapsvisie 
Drentsche Aa
In 2016 is de Landschapsvisie Drentsche Aa 
uit 2004 bijgewerkt voor de komende 10 jaar. 
De Landschapsvisie vormt de basis voor de 
activiteiten in het Nationaal Park en Nationaal 
Landschap de Drentsche Aa. Nieuw in de visie 
is dat bewonersbetrokkenheid bij het beheer en 
onderhoud van het gebied is opgenomen als een 
van de uitgangspunten. De landschapsvisie is mede 
tot stand gekomen door de werkgroep bewoners 
en ondernemers, onder begeleiding van BOKD 
gaven zij hun kijk op het Drentsche Aa-gebied. Wij 
hebben samen met Landschapsbeheer Drenthe 
een plan ontwikkeld om invulling te geven aan de 
bewonersbetrokkenheid in het streekbeheer. Dit 
plan wordt naar verwachting in 2017 uitgevoerd.
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Vijf Sterren Dorp De Groeve
De bewoners van De Groeve houden het vuur brandend, 
is de uitkomst van het Vijf Sterren Dorpen traject dat wij 
samen met Buurtwerk Nederland hebben begeleid. Het 
dorp heeft de vijf sociale aspecten (Vijf Sterren) tegen 
het licht gehouden en formuleerde uitdagingen om het 
sociale leven in het dorp te versterken. De Groeve mag 
zich met recht Vijf Sterren Dorp noemen: met vereende 
krachten en een nieuw elan werkt het dorp nu aan het 
laten stralen van de sterren. 

Levensloopbestendig 
Vledderveen
De bewoners van Vledderveen hebben 
in 2016 een toekomstbeeld geformuleerd 
voor hun dorp. Dit presenteerden ze in 
de vorm van een krantenartikel uit 2025. 
Vijf werkgroepen zijn aan de slag gegaan 
met de concretisering van de toekomst-
visie. Een sneltekenaar legde een deel 
van het proces vast op tekening.

Dorpsinitiatieven Vitaal 
Platteland
Op advies van het samenwerkingsverband CMO 
STAMM, BOKD en Landschapsbeheer Drenthe 
is de provinciale regeling Dorpsinitiatieven Vitaal 
Platteland toegankelijker gemaakt. De regeling is 
nu minder bureaucratisch en initiatiefnemers 
kunnen rechtstreeks bij hun gemeente terecht 
voor ondersteuning van hun plannen.
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Betaalbaar wonen in dorpen
Bijzonder in 2016 was het verhaal van Eexterveen. In een 
jaar tijd zijn op een stuk grond met voorheen een agrarische 
bestemming acht betaalbare woningen voor jongeren 
gerealiseerd. De initiatiefnemers uit Eexterveen hebben op de 
Dorpendag hun huzarenstuk gedeeld en zijn bereid om samen 
met ons ook andere dorpen te ondersteunen bij de realisatie 
van betaalbare woningen.

Knapzakjaar
Onze Knapzakroutes hebben we ook in 
2016 actueel gehouden. Begin van het jaar 
zijn routes 22 tot en met 42 voor de tweede 
keer gecontroleerd. Dit heeft weer enkele 
aanpassingen opgeleverd. Ook zijn er 
wandelaars die ons regelmatig melden dat 
er bijvoorbeeld een weg afgesloten is of dat 
een pad onbegaanbaar is geworden door 
verhoogde waterstand. We gaan er dan 
heen en passen het aan. Er zijn in 2016 veel 
boekjes verkocht. De ene route ‘loopt’ beter 
dan de andere, maar hoeveel wandelaars er 
nu echt zijn, zal altijd een vraag blijven. We 
weten wel dat ze altijd de dorpen die op de 
route liggen aandoen en als dat mogelijk is 
geld besteden aan een consumptie. 

Cursussen dorpshuizen
Medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van dorpshuizen 
willen graag voldoende bagage hebben om hun werkzaamheden 
goed te kunnen uitvoeren. Bovendien moeten dorpshuizen en 
medewerkers voldoen aan de eisen die door overheden worden 
gesteld. Om die reden hebben wij een cursusaanbod voor 
dorpshuizen ontwikkeld. We werken samen met professionele 
aanbieders aan een aanbod dat is afgestemd op de praktijk 
van dorpshuizen, met een juiste balans van kennisoverdracht 
en kennisdeling tussen dorpshuizen onderling. In 2016 bestond 
het cursusaanbod uit Sociale Hygiëne met afsluitend examen, 
Bedrijfshulpverlening basis en herhaling en Boekhouden.
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Tijdlijn
22 maart, 5 april en 21 april 

Cursus Sociale Hygiëne, 
21 deelnemers

20 april Start steunpunt 
Netwerk Duurzame Dorpen, 

54 deelnemers

Drentse Uitmaand in 
dorpshuizen: 10 september 
in Nij Roon, Nieuw Roden, 
17 september in de Kiep, 

Eexterveenschekanaal en 
30 september in de 

Veldkei, Havelte

7 juni Buurtcafé 
Informele Zorg, 

5 sprekers, 
37 deelnemers

21 juni 
Verder Kieken in ’t Veen, 
Annerveenschekanaal, 

Aa en Hunze

29 juni Cursus 
BHV herhaling, 
12 deelnemers

21 september 
Terugkoppeling 
Landschapsvisie 
Drentsche Aa, 
Magnuskerk in 

Anloo

29 oktober 
Drentse Dorpendag, 

17 workshops, 
150 deelnemers

1 december 
Symposium 

Herbestemming

24 en 31 oktober 
Cursus 

Boekhouden, 
18 deelnemers 

(waarvan 
5 uit Drenthe)

15 november Aftrap 
Rabobank verkiezing 

Dorpshuis van het jaar, 
42 bezoekers
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Onze financiën

van de provincie Drenthe ontvingen we 
een subsidie van ruim € 150.000

van een aantal gemeenten kregen we een  
waarderingssubsidie van samen € 5.000

 
de leden betaalden gezamenlijk een 

contributie van bijna € 25.000

daarnaast ontvingen we aparte bijdragen 
voor de uitvoering van bijzondere projecten,  

cursussen en andere activiteiten

het projectbureau droeg bij in de kosten van 
onze bedrijfsvoering

de personele lasten (salarissen en sociale 
lasten) bereikten bijna het bedrag van 

€ 100.000 

de uitgaven voor de ontwikkeling en 
uitvoering van activiteiten bedroegen 

zo’n € 25.000
 

aan de bedrijfsvoering (zoals huisvestings-
kosten, kantoor- en organisatiekosten) 

besteedden we circa € 50.000

uiteindelijk bleef er ook nog wat geld over om 
de Algemene Reserve te versterken 

In Uit
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Uit Per saldo positief

Door een zuinig beleid en een sobere 
bedrijfsvoering hebben we een positief 
financieel resultaat geboekt. Hiermee 
hebben we een steviger fundament gelegd, 
zodat we ook in de toekomst tegen een 
stootje kunnen.

De provincie wil de leefbaarheid in het 
landelijk gebied verbeteren. Daarbij 
beschouwt het provinciaal bestuur ons als 
haar partner. De provincie is dan ook onze 
belangrijkste financier. Inhoudelijk betekent 
dit ‘partnership’ dat wij fungeren als kennis-
centrum en cursussen, inspiratie bijeen-
komsten en de Dorpendag organiseren.
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Rabobank verkiezing Dorpshuis van het jaar 

Dorpen en initiatieven op de kaart gezet

BOKD organiseert in 2017 wederom de Rabobank 
verkiezing Dorpshuis van het jaar. Na het succes 
van de verkiezing in 2015 hebben we het 
initiatief genomen om hem in 2017 opnieuw 
uit te schrijven. Het doel is om de mooie 
voorbeelden in de schijnwerpers te zetten en 
een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. In 2016 
startten we met de voorbereidingen. De aftrap 
vond plaats in het provinciehuis. Het thema is dit 
keer ‘Onderscheidend vermogen’ of ANDERS zijn. 
Het gaat om het vermogen van dorpshuizen om 

in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
en de veranderende vraag van doelgroepen in 
het dorp en de omgeving. De partners van 2015, 
Rabobank, RTV Drenthe en provincie Drenthe, zijn 
weer van de partij. 
Dorpshuizen die worden geselecteerd voor 
deelname aan de verkiezing krijgen ruimschoots 
aandacht op radio en tv van RTV Drenthe. De 
Rabobank stelt het prijzengeld ter beschikking. 
Dit keer draagt ook een tiental gemeenten hun 
steentje bij.
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Dorpendag
Om de kracht van de Drentse dorpen goed
op de kaart te zetten, hielden we op 
29 oktober in Hooghalen de eerste Drentse 
Dorpendag. In een vol programma met 
17 sessies deelden actieve dorpsbewoners 
en dorpshuisbestuurders hun verhalen 
over aanpakken, doorzetten en successen 
vieren. Thema’s die aan bod kwamen, 
waren onder andere herbestemming, 
beleefbos, energiezuinige dorpshuizen, 
betaalbaar bouwen, glasvezel, 
democratische vernieuwing, kunst en 
cultuur in dorpshuizen, opvang van 
statushouders en samenwerking van 
belangenorganisaties op gemeentelijke 
schaal. Met ruim 150 deelnemers hadden 
we een mooie opkomst. Een prima basis 
voor een vervolg in 2017.
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Landelijke 
Vereniging voor 
Kleine Kernen

Burgerkracht 
in Drenthe

Dorpshuizen.nl

Netwerk
Duurzame 

Dorpen

Kans 
voor de 

Veenkoloniën

Overleg-
orgaan

 Drentsche Aa

225 
dorpen en 

dorpshuizen

Actieve netwerken BOKD

Dorps-
contact-

ambtenaren
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We werken samen met  

Acrium Veiligheid / Adminiles / Buurtwerk Nederland / CMO STAMM / De 

Maakschappij / DKK Gelderland / Doarpswurk / Dorpenoverleg Midden-Drenthe / 

Dorpenoverleg Westerveld / Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe / Drentse 

gemeenten / Drents Landschap / Erfgoed Drenthe / GBOT / Groninger Dorpen / 

Hanzehogeschool / Herbestemming Noord / Hogeschool Van Hall Larenstein  / Huis 

van Burgerkracht Overijssel / Humanitas / Huus van de Taol / Impuls Welzijn / Invent 

/ Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland / Knapzakroutes / KNHM / Kunst & Cultuur 

Drenthe / Landschapsbeheer Drenthe / LVKK / NAM / Nationaal Park Drentsche Aa / 

 Natuur en Milieufederatie / Oranje Fonds / OVKK / Provincie Drenthe / Rabobank 

/  Rijksluchtvaartschool / RTV Drenthe / RuG / Sociale Hygiëne Noord-Nederland / 

Solidair Groningen-Drenthe / Sport Drenthe / Staatsbosbeheer / Stichting Trias / SVH 

/ VerbindDrenthe / VKK Noord-Brabant / VKKL / Wageningen University & Research / 

Welzijn Coevorden / Welzijn Midden-Drenthe / WiesWies /  Zorgbelang Drenthe
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1. Gemeente Noordenveld
Nieuw-Roden: betaalbare woningen 
voor jongeren

2. Gemeente Tynaarlo
Yde-De Punt: ondersteuning Dorps-
belangen bij in stand houden dorpshuis

3. Gemeente Aa en Hunze
Eexterveenschekanaal: ondersteuning 
opzet burenhulporganisatie

4. Gemeente Borger-Odoorn
Buinen, Borger, Klijndijk en Exloo: bege-
leiding Dorpsbelevingsonderzoeken
samen met studenten Van Hall Larenstein

5. Gemeente Emmen
Barger-Compascuum: versterking 
verenigingsleven in het kader van 
Kans voor de Veenkoloniën 

6. Gemeente Midden-Drenthe
Hoogersmilde: adviesgesprek 
fondsenwerving dorpshuis de 
Olde Bieb

Waar waren we in 2016

7. Gemeente Coevorden
Aalden/Zweeloo: verduurzaming 

zwembad

8. Gemeente Westerveld
Wapserveen: ondersteuning opstellen 

samenwerkingsovereenkomst dorpshuis 
de Wiekslag i.s.m. Welzijn MensenWerk

9. Gemeente Hoogeveen
Hollandscheveld/Elim: versterking 

veenkoloniaal verleden door toegankelijk 
maken van natuurgebied Schoonhoven

10. Gemeente De Wolden
Echten: evaluerend gesprek met 

Dorpsbelangen over gepland AZC 

11. Gemeente Meppel
Nijeveen: met Energiek 

dorpshuis De Schalle 
gewerkt aan Stappenplan en 

Checklist Energiebesparing 
in dorpshuizen

Op deze pagina een greep uit onze projecten 
en werkzaamheden door de hele provincie 
Drenthe. Wilt u weten welke projecten en 
werkzaamheden we nog meer uitvoerden 

in 2016? Kijk dan op www.bokd.nl 
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Assen
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BOKD is lid van de Landelijke Vereniging van 
Kleine Kernen. We participeren in projecten, doen 
actief mee in overleggen met zusterorganisaties 
en hebben via de LVKK invloed op de landelijke 
politiek.

Onze organisatie

Bestuur op 31 december 2016

Jofien Brink: voorzitter
Theo Brugman: secretaris 
Gerard Klein Koerkamp: penningmeester 
Hans Peeters: bestuurslid 
Grietus Ensing: bestuurslid 
Tonny de Leur: bestuurslid 

Medewerkers op 31 december 2016

Sonja Corsmit: administratie, secretariaat en LVKK
Paul van Schie: dorpshuizen (dorpshuizen.nl)
Alle Postmus: dorpsbelangen
Luit Hummel: projectbureau
Roelof Huisman: Knapzakroutes

Contactgegevens

www.bokd.nl
Per 21 april is ons adres:
Dr. Nassaulaan 3a
9401 HJ  Assen
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