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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD 
Dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, Wijster 
woensdag 19 april 2017 
20.00 – 22.00 uur 
 

Aanwezig: 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de BOKD waren 51 geïnteresseerden aanwezig 
bestaande uit bestuur en teamleden van de BOKD, leden van dorpsbelangenverenigingen en 
dorpshuizen uit Beilen, Hoogeveen, Wijster, Tynaarlo, Wapse, Elp, Ansen, Linde, Oudemolen, 
Zeijen, Koekangerveld, Witteveen, Geesbrug, Hooghalen, Odoornerveen, Spier, De Groeve, 2e 
Exloërmond, Meppel, Spijkerboor, Weerdinge, Schipborg, Balloo, Assen, Nietap, Sleen, Donderen. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen uit PB Veeningen, Db Yde-De Punt, ’t 

Haolerhoes Hooghalen, De Klink Nieuw-Dordrecht, Db Eexterveen, PB Alteveer-Kerkenveld, 

Buurtvereniging Klatering, buurthuis Holthe Lieving Makkum, Db Anloo, Uffelter 

Dorpsgemeenschap, Dorpshuis Koekangerveld, Plaatselijk Belang Oosterhesselen, 

Ontmoetingscentrum De Wenning Pesse, Gemeente Tynaarlo.  

Individueel: Willy Anne van Stiphout. 

 

 

1. Opening vergadering 
Voorzitter Jofien Brink opent de vergadering om 20.00 uur en zij heet alle BOKD leden en sprekers 

welkom. De vergadering is voor het bestuur van de vereniging, het Stichtingsbestuur en de Raden 

van Advies dorpshuizen en Dorpsbelangen en onze medewerkers erg waardevol. Naast alle 

afzonderlijk contacten, willen we gezamenlijk het afgelopen jaar de revue laten passeren. 

De stukken die bij het formele deel van deze ledenvergadering horen, zijn naar de leden toegestuurd 

en terug te vinden op onze website. De voorzitter wil graag stil staan bij een aantal projecten van het 

afgelopen jaar: 

• In december gaven we onze medewerking aan een noordelijk symposium Herbestemming Vastgoed 
in Veenhuizen. De herbestemde school in Roderwolde en de woonvoorziening de Berkenhof waren 
de Drentse voorbeelden. 

• Kort geleden heeft u via onze nieuwsbrief een brochure over Vluchtelingen opvang kunnen lezen met 
daarin waardevolle informatie op lokaal niveau. 

• Op 29 oktober was de Dorpendag. Een prachtige dag met 17 verschillende workshops en 150 
bezoekers. 

• Op het gebied van zorg en welzijn hebben we samengewerkt met Kans voor de Veenkoloniën. 

• Tijdens de ALV van 2016 hebben we de overeenkomst getekend en zijn we Steunpunt Netwerk 
Duurzame Dorpen Drenthe geworden. Inmiddels zijn er 15 dorpen aangemeld en wij verwachten dit 
jaar dat vele dorpen zullen volgen. 

Deze en andere projecten, cursussen en wetenswaardigheden zijn beschreven in het ‘nieuwe’ 

jaarverslag van de BOKD. 
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De voorzitter merkt op dat zij samen met de leden naar de toekomst wil kijken en elkaar met 

gezamenlijke kennis wil inspireren. Tijdens het Drentse Dorpscafé kunnen de leden kennis maken 

met de leden van de Raad van Advies, na de pauze spreken de Rijdende Popschool en Kunst & 

Cultuur Drenthe. 

 
2. Mededelingen 

Een aantal Dorpsbelangenverenigingen, dorpshuizen en individuele leden heeft zich voorafgaand aan 
deze vergadering afgemeld (zie afwezig met kennisgeving). Verder geen mededelingen. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Vaststelling notulen Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 
Het verslag wordt doorgenomen en op 1 opmerking na (dubbele aanwezigheid Wijster) vastgesteld.  
 

5 Jaarverslag BOKD 2016 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het jaarverslag en deze wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

6 Jaarrekening BOKD 2016 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester en nodigt hem uit een toelichting te geven op 

de Jaarrekening 2016. Gerard Klein Koerkamp geeft de toelichting aan de hand van een aantal 

cijfermatige powerpointoverzichten die samengevat een beeld schetsen van het financiële reilen en 

zeilen van vereniging BOKD in 2016 (exploitatierekening) en van de financiële positie (balans) aan 

het eind van 2016/ begin 2017. Ter vergelijking worden ook de cijfers van het jaar 2015 en die van de 

begroting 2016 getoond. 

De exploitatierekening laat een positief resultaat zien van iets meer dan € 40.000, hetgeen fors 

hoger is dan is begroot en ook veel meer is dan in 2015 is gerealiseerd. Dit positieve resultaat is te 

verklaren doordat er verplichtingen aan voormalig personeel zijn vrijgevallen en er geen inhuur van 

extra personeel heeft plaatsgevonden. Verder zijn er ten opzichte van vorig jaar minder kosten 

gemaakt voor de administratie en de automatisering.  

Ook aan de batenkant waren er meevallers: zo zijn er niet begrote bijdragen verkregen van de LVKK 

voor het uitvoeren van projecten en zijn er (door een actieve inzet van de consulenten) subsidies en 

sponsorgelden ontvangen voor de organisatie en uitvoering van een aantal activiteiten. Per saldo 

(kosten minus de ontvangen bijdragen) hebben daardoor de verschillende uitgevoerde activiteiten 

(zoals bijvoorbeeld de voor het eerst gehouden Dorpendag) minder gekost dan feitelijk was 

begroot.  

Voor de verhuizing van het kantoor van Wijster naar Assen is een reservering opgenomen voor de te 

maken verhuis- en inrichtingskosten. Ook is een reservering gemaakt voor eventuele extra 

personele lasten voor het geval er sprake zou zijn van ontslag waarbij een (wettelijk geregelde) 

transitievergoeding moet worden betaald. 

http://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2015/10/150422-conceptverslag-ALV-22-april-2015-tweede-vergadering.pdf
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Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve was 2 jaar 

geleden nog negatief en behoeft nog enige verdere versterking om mogelijke financiële tegenvallers 

in de toekomst soepel te kunnen opvangen. 

Na deze toelichting door de penningmeester wordt vanuit de zaal gevraagd of de provincie als 

subsidiegever eisen stelt aan de omvang van het eigen vermogen en in het bijzonder aan die van de 

algemene reserve. De penningmeester geeft aan dat de BOKD op basis van een Programma van 

Eisen een werkplan met een financiële begroting bij de provincie indient op basis waarvan de 

provincie beslist over de te verstrekken jaarlijkse subsidie. Daarbij worden geen eisen gesteld aan de 

omvang van het eigen vermogen. Overigens is het beleid van het bestuur van de BOKD gericht op 

een sobere en doelmatige besteding van de financiële middelen. Financiële meevallers kunnen niet 

altijd snel worden omgezet in extra activiteiten en voeden dan de algemene reserve als onderdeel 

van het eigen vermogen. 

 
7 Verslag Kascommissie 2016 

De kascommissie, bestaande uit Bertus Zwaan en Hermien Schoon-Joling is dinsdag 4 april 2017 

bijeen geweest, daarbij waren ook penningmeester Gerard Klein Koerkamp, bestuurslid Hans 

Peeters, administratie Sonja Corsmit en HD Accountants aanwezig.  

Er is gekeken naar de administratie en wijze waarop één en ander wordt uitgevoerd.  

Bertus Zwaan neemt namens de kascommissie het woord en geeft aan dat er geen negatieve 

opmerkingen gevonden zijn, alle lof voor de penningmeester. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezige leden om op basis van de verklaring van de 
kascommissie de penningmeester en daarmee ook het BOKD-bestuur te dechargeren voor het 
gevoerde financiële beleid in 2016. Met applaus uit de vergadering wordt deze decharge verleent. 
De voorzitter dankt vervolgens de penningmeester voor het mooie jaarresultaat en voor de 
daarvoor verrichte werkzaamheden. 
Ook dankt de voorzitter de leden van de kascommissie voor de verrichte controlewerkzaamheden. 
De heer Bertus Zwaan treedt af terwijl mevrouw Hermien Schoon-Joling ook volgend jaar lid is van 
de kascommissie. In de ontstane vacature in de kascommissie wordt vervolgens op voorstel van de 
voorzitter door de aanwezige leden de heer Jan Smit, penningmeester Buurtschap Nietap-Terheijl 
benoemd. Hij aanvaardt deze functie. 
 

8 Vaststellen begroting 2017 
Penningmeester Gerard Klein Koerkamp geeft een toelichting op de verschillende cijfers van de 
begroting. Hij geeft aan dat de begroting 2017 op de verschillende onderdelen niet wezenlijk afwijkt 
van die van 2016. Er wordt gerekend op een beperkt positief saldo. 
Aan de inkomstenkant liggen de subsidies van de provincie en van een aantal gemeenten in 
dezelfde orde van grootte. Verder rekent hij erop dat het ledenaantal niet zal afnemen en dat 
daarmee de begrote contributie-opbrengst zonder problemen kan worden gehaald. Er zal 
behoudens de zeer beperkte geïndexeerde verhoging geen sprake zijn van een 
contributieverhoging. 
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Aan de uitgavenkant is er sprake van een lichte verhoging van de personeelslasten en van de 
huisvestingskosten, terwijl er ook extra uitgaven zijn begroot voor het kunnen uitvoeren van een 
aantal activiteiten. 
De penningmeester wijst er tenslotte op dat volgens de statuten de ALV de jaarbegroting vaststelt 
voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar. Er zou dan in het najaar een extra ALV moeten 
worden gehouden. Het BOKD-bestuur acht dit niet nodig en/of wenselijk. Daarom zal in het 
komende najaar de begroting voor het jaar 2018 ter informatie aan de leden worden toegezonden 
met de uitnodiging om daarop per omgaande te reageren. De leden zijn dan vroegtijdig 
geïnformeerd. Eventuele wensen voor bijstelling kan het bestuur dan nog honoreren en in de 
definitieve begroting opnemen. Deze kan dan vervolgens door de ALV in het voorjaar van 2018 
formeel worden vastgesteld. 
Na deze toelichting door de penningmeester zijn er geen vragen meer te beantwoorden.  
Tenslotte vraagt de voorzitter aan de leden om in te stemmen met de begroting 2017. Deze vraag 
wordt met ieders instemming positief beantwoord en de aanwezige leden stellen de begroting 2017 
vast. 

9 Werkplan 2017 
Het Werkplan is terug te lezen via www.bokd.nl. Het PlattelandsParlement is dit jaar op zaterdag 17 

juni in Hengelo, gemeente Bronckhorst. BOKD zal daar later meer over informeren. 

10 Benoeming nieuwe bestuursleden 
Bestuursleden Grietus Ensing en Hans Peeters zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld. Hans Peeters geeft aan zijn taak met plezier te vervullen en zijn laatste 

termijn als BOKD bestuurslid uit te voeren. 

11 Rondvraag 
Er zijn geen vragen van de leden. 
 
Grietus Ensing neemt als voorzitter van de Raad van Advies afscheid van Erik Boers, bestuurslid van 
de Raad. Hij dankt hem na jaren inzet voor zijn rol als bestuurder en neemt op persoonlijke manier 
afscheid van Erik, namens BOKD wordt Erik een present aangeboden. 
Ook nieuwe leden van de Raad van Advies worden verwelkomt, namelijk Hein Akerboom en Christel 
Vermaelen. Zij krijgen direct een rol als gespreksleider tijdens het Drentse dorpscafé.  
 
  

http://www.bokd.nl/
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Sluiting: de formele vergadering sluit om 21.00 uur waarna een korte pauze wordt ingelast. 

• Presentatie Boris Brink, Kunst & Cultuur Drenthe. 

Voor deze presentatie wordt verwezen naar de website. 

• Presentatie Niels Steenstra, De Rijdende Popschool 

Voor de presentatie wordt verwezen naar de website. 

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. Voorzitter Jofien Brink dankt ieder voor zijn/ haar 

aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje aan de bar in het dorpshuis in 

Wijster.  

 

Voor akkoord; 

BOKD         BOKD 

 

 

 

Jofien Brink        Sonja Corsmit 

Voorzitter        Notulist 


