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2017 was een verenigingsjaar vol contacten en activiteiten 
met onze leden van dorpsbelangenverenigingen en 
dorpshuizen. Met u dus!

We stuurden u iedere maand onze digitale nieuwsbrief 
BOKD. Hiermee informeerden we u en vele organisaties, 
gemeenten en de provincie over wat er speelt in de kleine 
dorpen. In de nieuwsbrief leest u ook over thema-avonden, 
cursussen, de landelijke vereniging, nieuwe wetgeving en 
subsidiemogelijkheden.

Ook in 2017 zagen we dat dorpshuizen in Drenthe 
veranderen van het ‘klassieke’ dorpshuis, waar het alleen 
om de verhuur gaat, naar ‘Het Huis van het Dorp’, waar 
het bestuur werkt als een sociale onderneming. MFC 
de Spil in Gasselternijveen won vorig jaar de verkiezing 
Dorpshuis van het jaar. De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 
is dit jaar gewonnen door Witteveen. Dit dorp heeft zich 
gepresenteerd als een ‘Zorgzaam Dorp’, waar mensen 
omkijken naar elkaar en de ander in staat stellen te 
functioneren in de vertrouwde dorpsomgeving.

De Raden van Advies Dorpshuizen en Dorpsbelangen zijn 
een welkome ondersteuning geweest voor het bestuur en 
de medewerkers. Met het bestuur van het projectbureau is 

afgesproken dat zij met ingang van 2018 aanschuiven bij de 
bestuursvergaderingen van de vereniging. Hierdoor kunnen 
we elkaar nog beter en directer informeren.

De samenleving verandert. We merken dat onze dorpen 
steeds meer zaken zelf willen en moeten regelen. 
De overheid neemt meer afstand van zaken die ze 
voorheen regelde. Denk hierbij aan dorpshuizen, digitale 
snelweg, openbaar vervoer, herbestemming vastgoed en 
duurzaamheid. Maar ook zorg, armoede, eenzaamheid 
en de nieuwe Nederlanders zijn onderwerpen waar 
onze dorpen mee van doen krijgen. Wij ondersteunen 
en begeleiden u bij al deze onderwerpen. Dat doen 
we vraaggestuurd en oplossingsgericht. In mijn ogen 
wordt het steeds belangrijker dat gemeenten, provincie, 
burgers die initiatief nemen en begeleiders van dorps-
belangenorganisaties en dorpshuizen samenwerken om van 
onderop te werken aan de leefbaarheid van onze dorpen.

Tot slot wil ik met u stilstaan bij het overlijden van onze 
oud-penningmeester Casper Veen. We herinneren ons hem 
als een betrokken mens die vele jaren actief is geweest bij 
onze vereniging.

Jofien Brink, voorzitter vereniging BOKD 

VOORWOORD / VERENIGING BOKD
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VOORWOORD / 
PROJECTBUREAU

Samen met de Drentse dorpen hebben we in 2017 vele 
projecten uitgevoerd. De woorden virtueel, zeggenschap 
en inclusief gaven kleur aan onze activiteiten. 
In Anloo hebben we gewerkt aan het ‘virtuele dorp van de 
toekomst’. Daarbij maakten we gebruik van 3D fotografie 
met drones. Zo maakten we fysieke veranderingen in 
het dorp bespreekbaar; een moderne versie van het 
programma Op Dorpse Schaal. Ook op de dorpenmiddag 
in Grolloo heeft een aantal dorpen al kennisgemaakt 
met resultaten van het virtuele dorp (Proof of concept). 
In 2018 werken we dit verder uit. Het is een instrument 
dat ook heel bruikbaar is bij het nieuwe programma Jong 
Belegen! Anders wonen voor 50 plus, een coproductie van 
BOKD en Buurtwerk Nederland. Het programma is in 2017 
wereldkundig gemaakt met een symposium. Drie groepen 
zijn nu bezig invulling te geven aan hun woondromen.

Zeggenschap over je eigen leefomgeving stond centraal 
in een aantal projecten. In de gemeente Coevorden 
begeleidden we de werkgroep ‘Introductie Dorpsbudget’. 
In vier dorpen is de bewonersbetrokkenheid bij het beheer 
en onderhoud van het landschap in het Drentsche Aa-
gebied versterkt. En met de werkgroep bewonersinitiatieven 

van Kans voor de Veenkoloniën hebben we gewerkt 
aan het programma ‘Kracht van de Veenkoloniën’. Dit 
programma moet uiteindelijk leiden tot meer zeggenschap 
en eigenaarschap van de dorpen en hun bewoners.

Samen met dorpsorganisaties werken we aan het creëren 
van voorwaarden die ervoor zorgen dat iedere bewoner 
die dat wil, kan bijdragen aan de dorpsgemeenschap. 
‘Het Inclusieve Dorp’ noemen we dat. In 2017 zijn de 
fundamenten gelegd voor activiteiten op het gebied van 
armoede, eenzaamheid en integratie van statushouders.

Het projectbureau heeft in 2017 kostendekkend gewerkt, 
met dank aan opdrachten van met name de provincie 
Drenthe en een aantal gemeenten.

Gerrit Volkers, voorzitter projectbureau 
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In dit jaarverslag leest u over werkzaamheden en activiteiten die onze 
medewerkers en de vele vrijwilligers in de Drentse dorpen in 2017 hebben 

uitgevoerd. Activiteiten voor u en met u. BOKD adviseert en begeleidt 
dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen en bewoners met burgerinitiatieven 

in hun streven naar een leefbaar platteland. We staan daarmee midden in de 
samenleving, die gekenmerkt wordt door eigen initiatief en een overheid die 

zich terugtrekt. Dit jaarverslag geeft een indruk van de dynamiek en 
gemeenschapszin van dorpsgemeenschappen en onze rol daarin.

We zijn trots op wat we in 2017 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 2017. Ons team heeft aan veel 
projecten en thema’s gewerkt, teveel om ze hier allemaal te beschrijven. Op de 

pagina’s 14 t/m 19 presenteren we een selectie. Het is slechts een greep uit de vele 
projecten die zich richten op de leefbaarheid van het Drentse platteland.

Alle hoofdstukjes van dit jaarverslag staan op zich, u kunt ze in willekeurige 
volgorde lezen. Laat u zich er vooral door inspireren! 

WE NEMEN U MEE
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Dorpsbelangenorganisaties
BOKD begon 2017 met 125 dorpsbelangenorganisaties als 
leden, ongeveer 80% van de Drentse dorpen. Het onder-
steunen en adviseren van deze organisaties is en blijft een 
van de belangrijkste pijlers van ons werk. Tegelijk zien we 
een beweging op gang komen rondom burgerinitiatief dat 
minder georganiseerd en geïnstitutionaliseerd is. Ook die 
groepen zetten zich in voor de leefbaarheid en zoeken 
steeds meer contact met ons.

We zagen in 2017 ook een toenemende interesse voor het 
opstellen van dorpsvisies. Hoewel sommige dorpsvisies in 
het verleden zijn ontstaan als wensenlijstje van het dorp 
richting de gemeente, zien steeds meer dorpen in dat ze 
beter de regie bij zichzelf kunnen houden. De dorpsvisie 
wordt hiermee veel meer een proces van in gesprek 
raken over zaken die de leefbaarheid van het dorp raken 
en kijken wie wat kan oppakken. Wat opvalt, is dat in de 
nieuwe dorpsvisies meer aandacht is voor hoe je met 
elkaar omgaat als inwoners. En dorpen vragen zich af hoe 
ze zich kunnen voorbereiden op een duurzame toekomst.

ONS BESTAANSRECHT

Dorpshuizen
Het dorpshuis is een centrale ontmoetingsplek 
in het dorp en een randvoorwaarde voor de 
leefbaarheid. In veel dorpen is het dorpshuis 
zelfs nog de enige voorziening waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Wij ondersteunen dorpshuisbesturen op aller-
lei terreinen. We adviseren bij op- of doorstart
van een dorpshuis, ondersteunen bij fondsen-
werving, informeren over wet- en regelgeving, 
helpen bij verduurzaming en organiseren 
cursussen. Wij zijn bovendien co-redacteur van 
de digitale Vraagbaak op www.dorpshuizen.nl. 

In 2017 organiseerden we de tweede editie van 
de verkiezing Dorpshuis van het jaar. Daarover 
leest u op pagina 26 meer. Daarnaast hebben 
we in 2017 ingezet op praktischer vormen van 
kunst en cultuur zoals de Rijdende Popschool, 
cursuswerk Huus van de Taol en deelname aan 
de Drentsche Uitmaand. Ook daarover later meer.
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“Ik was aanwezig op de Drentse 
Dorpenmiddag. Het was een 
gemoedelijk samenzijn waarbij je wat 
kon opsteken over hoe het in andere 
dorpen reilt en zeilt. De presentatie van 
Ferenc van Damme was prachtig.”
Peter Wolters, secretaris Buurtschap 
Nietap-Terheijl 

“We zijn toch op de wereld om elkaar om elkaar te helpen niet waar!” Deze 
mooie, hartverwarmende uitspraak van een deelnemer aan de Dorpenmiddag 
maakte indruk op me afgelopen jaar. Dorpsbelangenorganisaties bestaan 
soms al honderd jaar, maar ontwikkelen zich nog steeds. Samen werken aan 
leefbaarheid blijft centraal staan. Elkaar helpen op dorpsniveau, maar ook als 
Drentse dorpen verenigd in BOKD: dat is mooi werk!”
Alle Postmus, consulent Dorpsbelangen BOKD 

Alle Postmus
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In het kader van de Drentse Uitmaand stelde BOKD een subsidie 
beschikbaar voor dorpshuizen om zich op cultureel gebied te 
presenteren én om haar reguliere aanbod te promoten. Dorpshuis 
Oes Stee uit Anderen zocht contact en werd lid. Met een mooi 
resultaat! Op een zonovergoten 23 september presenteerde Het 
Huus van de Toal zich, gaven de plaatselijke koersballers een 
demonstratie en hield het Drents Museum een boeiende lezing. 
Stichting Volksvermaken Anderen hield een taartenbakwedstrijd, 
muziekgroep Sasson trad op en de dag werd afgesloten met een 
theatervoorstelling van Theater de Steeg. Saskia Jans

“In 2005 hebben we in Buinen met 
veel succes een dorpsomgevingsplan 
gerealiseerd. Als secretaris van Dorps-
belangen Buinen was dat mijn eerste 
kennismaking met BOKD. Vanaf die
tijd heb ik BOKD leren kennen als
een deskundige organisatie die een 
onmisbare schakel vormt tussen
dorpsbelangen- en dorpshuizen-
verenigingen en lokale overheden. 
Al geruime tijd en met veel plezier 
draag ik mijn steentje bestuurlijk bij 
aan een fijn team en deze vereniging.”
Hans Peeters, bestuurslid BOKD

“Toen we in Gieterveen kwamen wonen, 
werd ik al snel gevraagd voor het 
dorpshuisbestuur en ik ben inmiddels 
meerdere jaren actief. Daarnaast neem ik 
deel aan de Raad van Advies dorpshuizen. 
Zo heb ik invloed op beleid en hoor ik 
wat er speelt bij andere dorpshuizen. We 
kunnen leren van elkaar en hoeven niet 
elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. 
Het dorpshuis moet het middelpunt zijn in 
het dorp, want het zorgt voor leefbaarheid. 
Ceciel Mentink, lid Raad van Advies 
Dorpshuizen

Alle Postmus Hans Peeters

bestuur Oes Stee
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105 contacten met dorpshuisleden

17 diploma’s Sociale Hygiëne behaald

met 51 dorpen aan projecten gewerkt

14 BHV-gecertificeerde dorpshuisbeheerders

110 enthousiastelingen op de Drentse Dorpenmiddag

18 dorpshuisbestuurders hebben cursus boekhouden gevolgd

108 aanwezigen bij finale verkiezing Dorpshuis van het jaar 2017

BOKD
IN CIJFERS
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12 x BOKD Nieuws

542 volgers op Twitter

158 Facebook ‘vind ik leuks’

wekelijks actualiteiten op Facebook

107 nieuwsberichten op www.bokd.nl

531 relaties ontvangen gratis onze 

digitale nieuwsbrief

10 maal gemeentelijke sponsorbijdrage 

aan Dorpshuisverkiezing  45 donateurs: 

individuele leden & welzijnsinstellingen 

129 leden dorpsbelangenorganisaties 

 99 leden dorps- en buurthuizen 

structurele bijdragen van 

6 gemeenten 

10 11



ZORG
Steeds meer dorpen denken na over het thema zorg, 
en dan vooral zorgen voor elkaar. Dat blijkt wel uit de 
initiatieven die we inmiddels op de kaart hebben. In 
2017 hebben we op verschillende plekken aandacht 
gevraagd voor dit thema. Tijdens de Drentse 
Dorpenmiddag en Verder Kieken kwamen goede 
voorbeelden van zorgzame dorpen aan het woord. 
In Gees is de Dorpscoöperatie Nei Naoberschap 
actief met burenhulp en vervoer. In Wapserveen 
verbindt de werkgroep Zorg en Steun vraag en 
aanbod op het gebied van zorg en ondersteuning. 
En samen met Hollandscheveld werkten we aan 
de inzet van Kanskaarten om (verborgen) armoede 
zichtbaar en bespreekbaar te maken. In het najaar 
hebben we enkele ‘gevorderde’ dorpszorginitiatieven 
bijeengebracht in een Zorgatelier. We organiseerden 
dit atelier in samenwerking met CMO STAMM. In 
het zorgatelier kwamen vier hoofdvragen aan bod. 
Die gingen over de samenwerking met overheid en 
instanties, over het organisatiemodel, vrijwilligerswerk 
en de waardering van wat je doet in geld.

DUURZAAMHEID
Het thema Duurzaamheid begint langzaam 
tussen de oren te komen van de Drentse 
dorpen en dorpshuizen. We zien inmiddels dat 
dorpen en dorpshuizen zich op allerlei vlakken 
oriënteren op een duurzame toekomst: 
door in te zetten op energiebesparing en 
opwekking in dorpshuizen, van het duurzaam 
verwarmen van het zwembad tot het 
benutten van bladafval als groenbemester 
en het verbouwen van voedsel in een 
dorpstuin. BOKD dacht (en denkt) mee over 
mogelijkheden, stappenplannen, financiering 
en het vinden van ondersteuning (zowel 
inhoudelijk als procesmatig). Dorpsbelangen 
Koekangerveld en Energie Neutraal Nijeveen 
deelden hun ervaringen met andere dorpen 
op enkele van onze bijeenkomsten. In ons 
BOKD Nieuws brengen we sinds medio 2017 
iedere editie een duurzaam dorp(shuis) onder 
de aandacht.

thema’s uit ons beleidsplan
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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.

thema’s uit ons beleidsplan
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Verder Kieken
Welke kennis vind je om de hoek en
hoe inspireer je elkaar? Op 20 sep-
tember organiseerden we voor de 
eerste keer Verder Kieken, een project 
in Zuidwest-Drenthe. Met Verder 
Kieken hebben we laten zien waar 
dorpen in Drenthe zoal mee bezig 
zijn en welke projecten het navolgen 
waard zijn. In tafelgesprekken 
trapten initiatiefnemers af met een 
korte presentatie. Daarna spraken 
de deelnemers aan tafel verder 
over opgedane ervaringen. Op de 
agenda stonden de thema’s mobiliteit 
(Uffelte), dorpszorg (Wapserveen) en 
duurzaamheid (Koekangerveld).

Dorpsdagboek 
Wapserveen

 
In 2012 stelde dorpsgemeenschap 
Wapserveen een dorpsplan op. 
Aan de basis stond een dorpsbele-

vingsonderzoek dat door studenten 
van Hogeschool Van Hall Larenstein in 
samenwerking met ons is uitgevoerd. 
Veel thema’s uit het dorpsplan zijn 
inmiddels uitgevoerd of in werking
gezet. Dorpsgemeenschap Wapser-
veen vond het daarom tijd om het 
plan te updaten. In gesprek met ons 
is gekozen voor de methode van 
dorpsdagboeken. Het dorpsdagboek 
begint met alleen blanco pagina’s, 
gaat van hand tot hand en wordt zo 
stap voor stap gevuld. In totaal zijn elf 
boeken rondgegaan in het dorp. De 
resultaten worden in het voorjaar van 
2018 geanalyseerd. 

Jong Belegen!, 
Anders wonen 
voor 50 plus
Samen met Buurtwerk Nederland 
hebben we Jong Belegen! ontwikkeld. 
Met dit programma ondersteunen we
groepen geïnteresseerden en facilite-
ren we hen bij het vervullen van hun
dromen: wonen met gelijk-gestemden.
Bij voorkeur gaat het om herbestem-
ming van leegstaande (verpauperende) 
panden. De officiële presentatie van 
Jong Belegen! heeft ertoe geleid dat 
we nu in gesprek zijn met drie groepen 
die hun woondroomwil realiseren. 

Energieke dorps-
huizen boeken 
mooie resultaten!
In 2015 hebben twintig dorpshuizen 
deelgenomen aan het project 
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Energieke dorpshuizen. De energie-
adviezen van Invent hebben de 
dorpshuizen geïnspireerd om flink aan 
de slag te gaan met energiebesparing 
en -opwekking. Voor investeringen in 
het verduurzamen van het dorpshuis 
is geld nodig, heel veel geld soms. 
Om die reden heeft het even geduurd 
voordat alle dorpshuizen de plannen 
konden realiseren. 
In december 2017 hebben we geïn-
ventariseerd welke maatregelen 
de dorpshuizen inmiddels hebben 
uitgevoerd. Het resultaat mag er zijn! 
Negentien van de twintig dorpshuizen 
hebben maatregelen genomen. Veel 
dorpshuizen hebben de bestaande 
verlichting vervangen door LED en 
oude, onzuinige apparatuur ver-
vangen voor nieuw, energiezuiniger 
apparatuur. Verder hebben de dorps-
huizen gedaan wat in hun situatie 
verstandig was om te doen. Dat liep 
uiteen van het verbeteren van de 
kierdichting tot het vervangen van 

CV-ketels. 
De absolute kraker is het behaalde 
resultaat met zonnepanelen. Maar 
liefst veertien dorpshuizen hebben 
geïnvesteerd in zonnepanelen of 
staan op het punt dat te doen. Op alle 
daken bij elkaar liggen al 514 panelen 
en op korte termijn komen daar nog 
eens 306 panelen bij. Dat brengt 
het totaal op 820 panelen, met een 
investeringssom van ruim € 250.000 
en een rendement van ongeveer 
180.000 kWh per jaar. Een paar 
dorpshuizen hebben de investeringen 
volledig uit eigen middelen betaald.
 

Het Inclusieve Dorp

Hoe kun je als dorpsbelangenorga-
nisatie een rol spelen bij het helpen 
van mede-dorpsbewoners die een 
extra steuntje nodig hebben? Met 
vier dorpen zijn we dit gaan onder-
zoeken. In Annerveenschekanaal 

en Eexterveenschekanaal is een 
burenhulporganisatie opgericht voor 
vraag en aanbod van hulpvragen. In 
Hollandscheveld staat de bestrijding 
van armoede centraal. Met Gassel-
ternijveen gaan  we op zoek naar 
manieren om eenzaamheid aan te 
pakken.  
Ook integratie van statushouders 
kreeg aandacht. Twee studenten van 
Van Hall Larenstein deden onderzoek 
in de gemeente Borger-Odoorn. Dat 
leidde tot een presentatie op het 
PlattelandsParlement, met als titel 
‘Mensen van ver, kansen dichtbij!’
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Bewoners 
betrokken bij 
streekbeheer in 
Drentsche Aa
In vier dorpen ondersteunen we 
groepen bewoners die meer 
betrokken willen worden bij beheer 
en onderhoud van het landschap in 
hun omgeving. Dit deden we samen 
met Landschapsbeheer Drenthe. Al 
fietsend hebben bewoners uit Taarlo, 
Oudemolen, Schoonloo en Grolloo 
hun landschap waargenomen en 
waarden gegeven. Dit is de basis 
voor concrete activiteiten in het 
landschap, activiteiten van en voor 
bewoners. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot collectief streekbeheer samen 
met terreinbeherende organisaties en 
overheden.

Het virtuele dorp 
van de toekomst
Veranderingen in bevolkingssamen-
stelling, vergrijzing, ontgroening, 
individualisering, woondorp, andere 
woonbehoeften bij jong en oud, 
leegstand, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen (VAB), prettig oud 
worden in het dorp (wens en beleid 
van de overheid), voorzieningen die 
onder druk staan, energietransitie en 
duurzaamheid. Dorpen hebben te 
maken met allerlei ontwikkelingen.
Bewoners maken zich hier zorgen  
over maar zien ook kansen. 
Met Dorpsbelangen Anloo en team
RLS 1957 (voormalige Rijkslucht-
vaartschool) zijn we het ‘virtuele 
dorp van de toekomst’ gestart. Een 
pilotproject waarin we met behulp van 
360gradenfotografie een virtuele tour 
beleven door de toekomst van het
dorp en die samen bespreken.

Cursus BHV in 
dorpshuizen
Al enige jaren verzorgt Sienette van 
het Hof van Acrium Veiligheid voor 
ons BHV-trainingen in de dorps-
huizen. Sienette vertelt daarover 
het volgende. “Elk jaar verzorgt een 
ander dorpshuis het gastheerschap. 
Waarom we dat zo doen? In het 
dorpshuis gebeurt het, daar zie je 
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de dagelijkse problematiek waar elk 
dorpshuis mee te maken krijgt en kun 
je een gerichte ontruimingsoefening 
houden. Maar vooral ook omdat we zo 
letterlijk bij elkaar in de keuken kijken 
en samenwerkend van elkaar leren. 
Door het er samen over te hebben, 
worden BHV-gerelateerde problemen 
opgelost en inspireer je elkaar. Dat 
het niet altijd over BHV gaat, zien we 
door de vingers. Het is onderdeel 
van het groepsproces: synergie door 
samenwerking.

De samenwerking van Acrium en 
BOKD heeft in 2017 een BHV-product 
opgeleverd, dat specifiek voor 
dorpshuizen is: de toolkit BHV in het 
dorpshuis. De toolkit is ontstaan vanuit 
een behoefte van dorpshuizen om alle 
vrijwilligers mee te kunnen laten doen 
in de BHV. Met de toolkit kan elke 
dorpshuisbeheerder met een BHV-
diploma zelfstandig zijn eigen team 
van medewerkers instructie geven 

over de BHV-organisatie en proce-
dures. Het pakket biedt een Power-
Pointpresentatie met achtergrond-
informatie en voorbeeld taakkaarten 
voor de ontruiming. De toolkit is 
kosteloos op te vragen bij BOKD. 
Een dorpshuis is een multifunctionele 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. 
Ik vind het fijn om vanuit mijn expertise 
een bijdrage te kunnen leveren aan 
een veilig samenkomen.”

Mijlpaal 
Dorpsbelevings-
onderzoeken!

In 2012 hebben we met Hogeschool 
Van Hall Larenstein een nieuwe vorm
ontwikkeld van het Dorpsbelevings-
onderzoek. In 2017 hebben we daar-
mee een mijlpaal behaald; het 25e 
onderzoek is gerealiseerd. 

Met een uitgebreide papieren 
vragenlijst brengen studenten de 
beleving van de leefbaarheid in beeld. 
Dit is de basis voor het uitwerken van 
plannen door het dorp. Mooie bijvangst 
van de afgelopen twee jaar is dat meer 
bewoners zich naar aanleiding van het 
onderzoek actief in willen zetten voor 
de leefbaarheid in het dorp.

Knapzakjaar

In 2017 hebben we 21 Knapzakroutes 
gecontroleerd. Dit keer waren dat 
de laatste nummers van onze serie, 
43 tot en met 63. Ook nu kregen we 
verschillende opmerkingen door, die 
we op onze site bij de desbetreffende 
route hebben geplaatst. Er kwamen 
diverse meldingen over paden die 
slecht begaanbaar zijn , doordat er 
steeds minder gemaaid en onderhoud 
gepleegd wordt. Hierover zijn we in 
overleg gegaan met Staatsbosbeheer 
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en het waterschap. 
We hebben op de site melding ge-
maakt van het verdwijnen van de
karakteristieke ‘vakstenen’ in de staats-
bossen. Op onze site knapzakroutes.nl 
leest u de uitleg van Staatsbosbeheer. 
Voor de wandelaars met een hond 
hebben we aangegeven waar ze 
kunnen wandelen. In principe kan dat 
overal als de hond is aangelijnd. De 
uitzonderingen hebben we met een 
eventuele omleiding vermeld.
De vraag naar routeboekjes is af-
genomen. We begonnen met een 
project waarin we onderzoeken hoe 
we de Knapzakroutes digitaal kunnen 

aanbieden. De uitdaging daarin is hoe 
we de zo kenmerkende informatie van
de routes behouden. Een Knapzak-
route is namelijk meer dan een wande-
ling. Cultuur en historie zijn belangrijke 
elementen, waarover in de boekjes 
veel informatie staat. Hoe we dit digitaal 
kunnen doen, daar zijn we nog niet uit.

Wat voor dorpshuis 
willen we zijn?
Hoe ziet het dorpshuis er over vijf jaar 
uit? Of over tien jaar? Is er nog wel een 
dorpshuis? De wereld verandert iedere 
dag een beetje en soms heel veel. 
Vroeger werden de sociale structuren 
in het dorp in belangrijke mate bepaald 
door het verenigingsleven. Dat is nu 
anders. Steeds minder bewoners zijn 
verbonden aan een vereniging en veel 
verenigingen houden het hoofd nog 
maar net boven water. Richt je je als 
bestuur te eenzijdig op het verenigings-

leven, dan ontstaat er druk op de 
exploitatie. Naast het financiële aspect 
ondermijnt het ook het bestaansrecht 
van het dorpshuis.
Wij hebben in 2017 de brochure 
‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’ 
samengesteld. Dit deden we in 
samenwerking met de provinciale 
koepels in Noord-Holland, Gelderland 
en Friesland. De brochure is een 
uitgave van LVKK en is een hulpmiddel 
voor bestuurders van dorpshuizen 
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om met elkaar in gesprek te gaan 
over de positie van het dorpshuis in 
een veranderende wereld. In 2018 
ontvangen alle dorpshuizen die zijn 
aangesloten bij BOKD een papieren 
versie. Daarnaast organiseren wij in
2018 een bijeenkomst over dit 
onderwerp.

De Rijdende 
Popschool 
Dorpshuizen zijn vaak op zoek naar 
nieuwe en aansprekende activiteiten. 
Op het gebied van muziek is het 
aanbod in de dorpen meestal  beperkt. 
Begin 2017 kwam Paul van Schie van
BOKD met de mogelijkheid om de 
Rijdende Popschool naar Drentse 
dorpshuizen te halen. In diverse 
Drentse dorpen, waaronder Wijster, 
Nieuw Balinge, Hooghalen en Wester-
bork is De Rijdende Popschool in 2017 
van start gegaan. 

Bij de Rijdende Popschool krijg je 
muziekles in een bandje met vijf 
of zes leeftijdsgenoten. Met dit 
bandje studeer je een popnummer 
in, dat je samen met je bandcoach 
en bandgenoten mag uitkiezen. De 
muziekschool komt naar de dorpen toe 
met alle spullen die nodig zijn, zoals 
instrumenten, versterkers, microfoons 
en een zanginstallatie. Dorpshuizen 
hoeven dus niet zelf te investeren in 
materialen. Een uniek, laagdrempelig 
concept waar jong en oud veel plezier 
aan beleven. In Wijster bijvoorbeeld. 
Daar was de Rijdende Popschool 
in mei 2017, in samenwerking met 

Dorpshuis De Weidehoek. Een 
drukbezochte kennismakingsles 
met kinderen van acht t/m elf jaar 
zorgde ervoor dat er meteen muziek 
gemaakt kon worden en dat de 
eerste ronde van tien lessen van start 
kon gaan. Na die tien lessen werd 
er een avond georganiseerd in het 
dorpshuis. Familie, vrienden en andere 
belangstellenden konden kijken en 
luisteren naar de bandjes. 
Na het optreden van de jonge 
rocksterren kwamen er al snel meer 
aanmeldingen en kon er zelfs een 
derde band samengesteld worden 
voor de tweede ronde.
Na weer een geweldig optreden in 
het dorpshuis begon het bij een paar 
moeders te kriebelen en nu de derde 
cyclus is begonnen, heeft Wijster er 
een vrouwenband bij gekregen. 
Het dorpshuis, daar ontmoet je elkaar 
nu ook om samen muziek te maken 
of onder het genot van een hapje en 
drankje te genieten van muziek. 
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Dorpshuis van het 
jaar verkiezing
We hebben in 2017 opnieuw de 
verkiezing Dorpshuis van het jaar 
georganiseerd. Het thema van de 
verkiezing was dit keer ‘onder-
scheidend vermogen.’ Het vermogen 
om anders te zijn dan andere 
organisaties in de omgeving. Dat je
als dorpshuis vooruit kijkt, dat er een
gedachte zit achter wat je wilt berei-
ken, dat je lef toont en de kosten voor 
de baten durft uit te laten gaan.
Dorpshuizen die zich onderscheiden 
verdienen een plaatsje in de schijn-
werpers en die aandacht hebben ze 
gehad. De jury heeft uit 21 aanmel-
dingen tien dorpshuizen geselecteerd 
voor deelname aan de verkiezing. 
Deze dorpshuizen hebben via RTV 
Drenthe, de schrijvende pers en tijdens 
de finaleavond veel aandacht gehad 
en waren op die manier een inspiratie-
bron voor andere dorpshuizen. 

Uiteindelijk ging MFC de Spil in Gassel- 
ternijveen er met de titel vandoor. De 
verkiezing is mede mogelijk gemaakt 

door de Drentse Rabobanken, RTV 
Drenthe, de provincie Drenthe en tien 
van de twaalf Drentse gemeenten.

“Het dorpshuis vervult 
een spilfunctie in de 
samenleving en faciliteert 
dienstbaar het dorp. Nieuw 
is de Sociale Huiskamer, 
waar kwetsbare ouderen 
worden opgevangen, 
en een beweegterras. 
Ook is er veel aandacht 
voor duurzaamheid. Het 
dorpshuis maakt gebruik 
van aardwarmte en wekt 
een groot deel van de elek-
triciteitsbehoefte zelf op.
Het bestuur geeft aan dat 
het succes te danken is aan 
de goede samenwerking 
tussen de kernpartners in 
het gebouw. 
De Spil beschikt over veel 
vrijwilligers die met veel 
toewijding een onmisbare 

rol vervullen. De naam 
zegt het al: Een spil houdt 
alle processen draaiende. 
‘Samen versterken we 
elkaar’. Dit inspireert 
tot nieuwe initiatieven. 
In Gasselternijveen 
is bijvoorbeeld een 
dorpscoöperatie opgericht 
en de Dorpswinkel is van 
een dreigende definitieve 
sluiting gered. 
De verkiezing tot Dorps-
huis van het jaar levert 
niet alleen positieve 
publiciteit op. Het geeft 
ook de exploitatie een 
extra impuls. Medewerkers 
en vrijwilligers voelen 
zich erkend en blijven 
gemotiveerd. Contacten 
met overheidsinstanties 

en organisaties gaan 
eenvoudiger.
Het bestuur heeft de hele 
verkiezing beleefd als een 
onvergetelijke ervaring. 
Met het prijzengeld van 
€ 2.250 is een horecavaat-
wasser voor de vrijwilligers 
aangeschaft. Gemeente Aa 
en Hunze heeft genereus
het ontbrekende geld 
bijgelegd. De verkiezing 
heeft gemaakt dat Gassel-
ternijveen extra trots is 
op zijn Spil. Het bestuur 
bedankt BOKD, RTV 
Drenthe en de Rabobank 
voor de perfecte 
organisatie.”

Anda Vonk MFC De SPIL, 
Gasselternijveen
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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 waarderings-
subsidie 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

de personele lasten (salarissen en sociale lasten) gaven we een 
bedrag van ongeveer € 110.000 uit 

de uitgaven voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten 
bedroegen zo’n € 20.000

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

aan de bedrijfsvoering (zoals huisvestingskosten, kantoor- en 
organisatiekosten) besteedden we circa € 50.000

In Uit

De provincie wil de leefbaarheid in het landelijk gebied verbeteren. Wij helpen 
de provincie bij de uitvoering daarvan. Daarvoor krijgen we jaarlijks een subsidie. 

Verder vormen de contributies van de leden, naast de financiële bijdragen van 
verschillende gemeenten, een belangrijke bron van inkomsten.
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Een positief saldo
In 2017 hebben we met allerlei activiteiten 
flink aan de weg getimmerd. Maar door 
een zuinige en sobere wijze van werken 
hebben we het boekjaar met een positief 
financieel resultaat kunnen afsluiten. Onze 
financiële buffer was bescheiden, maar is 
daarmee toch wat steviger geworden. Dat 
geeft vertrouwen voor de toekomst. We 
kunnen tegen een stootje.
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Tijdlijn

26 januari 2017 
Noordelijk congres 

Democratic Challenge, 
150 noordelijke 

deelnemers

30 januari 2017 
Cursus Geldzorgen, 
zorgen voor geld, 
14 deelnemers

15 juni 2017 
BOKD aanwezig bij Paleis-

symposium ‘Depopulation of 
Rural Areas’

30 maart 2017 
Tussentijdse evaluatie 

regeling Vitaal Platteland, met 
CMO STAMM en 

Landschapsbeheer 
Drenthe

19 april 2017 
Algemene leden-

vergadering BOKD, 
57 deelnemers

18 mei 2017 
Krimpcafé Kennis-

netwerk Krimp Noord-
Nederland, thema 
Zorgzame dorpen

17 juni 2017 
Actieve deelname 

PlattelandsParlement 
LVKK

september 2017 
Drentse Uitmaand

9 november 2017 
Jong Belegen!

27 juni 2017 
Verkiezing Dorpshuis 

van het jaar 2017, 
108 deelnemers en 
geïnteresseerden 

6 december 
Deelname Drentsche 
Aa: Landschap met 

Energie?

3 november 2017 
Drentse Dorpenmiddag, 

9 sessies, 
110 deelnemers

9 oktober 2017 
Noordelijk overleg met 

zusterorganisaties 
Doarpswurk en 

Groninger Dorpen

25 september 2017 
Congres Overerfbare 

Armoede 

20 september 2017 
Verder Kieken Zuidwest-

Drenthe, 3 sprekers, 
35 deelnemers
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DORPEN EN INITIATIEVEN 
OP DE KAART GEZET

DORPENMIDDAG 

Dorpenmiddag zet dorpen op de kaart
De eerste Drentse Dorpendag in 2016 
kreeg afgelopen jaar een mooi vervolg 
in de vorm van de Dorpenmiddag. 
In samenwerking met de gemeente Aa 
en Hunze, die 2017 had uitgeroepen
 tot het jaar van de dorpen, organiseer-
den we een middagprogramma met 
sprekers uit diverse geledingen. 
Zo ging Ferenc van Damme onder 
de titel ‘Elimineer de burger’ in op de 
veranderende overheid, veranderende 
leefstijlen en de consequenties voor 
vrijwilligerswerk en dorpsorganisaties. 

Een verhaal dat voor velen een eye-
opener was. Er werd nog lang over 
nagepraat. Timo Veen van Duurzaam 
Hoonhorst vertelde hoe zijn dorp de
ambities voor een duurzame toekomst 
omgezet heeft in actie. Aansprekend 
voorbeeld was de dorpskachel die 
onder andere het dorpshuis en de 
school verwarmt. 
Daarnaast kwamen vooral dorpen 
en dorpshuizen aan het woord over 
hun ervaringen. Thema’s die aan 
bod kwamen, waren: dorpsbelangen 
nieuwe stijl, mobiliteit / automaatje, 
duurzame dorpen, dorpen in 3D en 
zorgzame dorpen. Ook de beste 

dorpshuizen van het jaar 2015 en 
2017 verzorgden een sessie over hun 
aanpak. En we kregen de mogelijkheid 
om het Cuby Museum Grolloo te be-
zoeken, dat gerund wordt door een 
grote groep vrijwilligers.
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VERKIEZING 
DORPSHUIS VAN 
HET JAAR 

Dorpshuizen, huizen van het dorp. In 
2017 heb ik, als jurylid van de verkiezing 
Dorpshuis van het jaar 2017, vele 
variaties gezien. Groot, klein, met en 
zonder sociale huiskamer, sommige 
dorpshuizen volledig gerund door 
vrijwilligers, andere dorpshuizen met 
professioneel (betaald) beheer en in 
ieder dorpshuis is duurzaamheid een 
belangrijk thema!

Overal tref je enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers aan. Een ‘must’ 
voor het bestaansrecht van een 
dorpshuis en daardoor ook een ‘echt’ 
huis van het dorp. Prachtig om dit te 
zien en te ervaren. Samen met de 
andere juryleden, Herma Stroetinga, 
Gerard Rijker en Roelof Dilling, heb 
ik in mei 2017 onze mooie provincie 
doorkruist om tien dorpshuizen te 
bezoeken. Uit de gesprekken aan de 
stamtafel of vanuit een bestuurskamer 
hoorden we mooie verhalen over 
de historie en het ontstaan van het 
dorpshuis, over samenwerkingen 
met overheid, scholen, bedrijven en 

zorginstellingen en natuurlijk over de 
onderlinge band en samenwerking met 
de verenigingen in het dorp. Overal zijn 
we super gastvrij ontvangen en door 
het dorpshuis rondgeleid.
We hebben gezien dat deze verkiezing 
dorpshuizen stimuleert kritisch naar 
zichzelf te kijken en helpt verbeteringen 
in gang te zetten. Mijn advies aan 
alle dorpshuizen is een kijkje te gaan 
nemen bij de collegadorpshuizen. 
Van elkaar kun je heel veel leren en 
daardoor kun je jouw dorpshuis nog 
verder verbeteren. 
Katrien Eggens, 
jurylid namens Rabobank
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We werken samen met  

Acrium Veiligheid, Adminiles, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Agora Europa, 

Bureau Jan Klumper, Buurtkracht, Buurtwerk Nederland, CMO STAMM, Dirk Jasper Keegstra, 

DKK Gelderland, Doarpswurk, Domesta, Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Dorpenoverleg Westerveld, 

Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe, Drentse gemeenten, Drents Landschap, Drents Museum, Dagblad van 

het Noorden, Erfgoed Drenthe, Fotobite, GBOT, Groninger Dorpen, Hanzehogeschool, Healthy Ageing Netwerk 

Noord-Nederland, Herbestemming Noord, Hogeschool Van Hall Larenstein, Huis van Burgerkracht Overijssel, Humanitas, 

Huus van de Taol, Impuls Welzijn, Invent, Jeudsportfonds en -cultuurfonds, Kansfonds, Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, 

Knapzakroutes, KNHM, Kunst & Cultuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, LVKK, Nationaal Park Drentsche Aa, NAM, 

Natuur en Milieufederatie, Nederland zorgt voor elkaar, Ons water uit de Drentsche Aa, Optrommelen, Oranje Fonds, OVKK, 

Partoer, PostNL, provincie Drenthe, PBCF, Rabobank, Rijdende Popschool, RLS 1957, Rode Wouw, RTV Drenthe, RuG, Sociale 

Hygiëne Noord-Nederland, Solidair Groningen-Drenthe, Sport Drenthe, Staatsbosbeheer, Stichting DBF, Stichting Mens 

en Maatschappij/ ZIVA, Stichting Trias, SVH, Trendbureau Drenthe, VerbindDrenthe, VKK Noord-Brabant, VKKL, 

WUR, Welzijn Coevorden, Welzijn Mensenwerk, Welzijn Midden-Drenthe, Welzijn Noordenveld, WiesWies, 

Zorgbelang Drenthe. 

1. Gemeente Noordenveld
Dorpshuis Langelo: doorverwezen 
naar btw specialist

2. Gemeente Tynaarlo
Taarlo: bewonersbetrokkenheid bij beheer 
en onderhoud landschap Drentsche Aa

3. Gemeente Aa en Hunze
Annerveenschekanaal: ondersteuning 
aan MFC de Badde bij teruggaaf energie-
belasting, resultaat: ruim € 8.000 retour

4. Gemeente Borger-Odoorn
Valthe: renovatie van dorpsplein 
’t Perron op eigen kracht

5. Gemeente Emmen
Zandpol: adviesgesprek met bestuur 
dorpshuis ‘t Trefpunt over doorstart 
dorpshuis en energiebesparing

6. Gemeente Midden-Drenthe
Witteveen: vurig pleidooi voor de jury 
van de dorpsvernieuwingsprijs 
waarom Witteveen en dorpshuis 
De Tille het verdienen om de 
dorpsvernieuwingsprijs te winnen

Waar waren we in 2017

7. Gemeente Coevorden
Zwinderen: klankbordgesprek met Ons 

Dorpshuis over mogelijke invulling 
beheer na vertrek pachter

8. Gemeente Westerveld
Wapserveen: opstart dorpsvisietraject 

via methodiek dorpsdagboeken

9. Gemeente Hoogeveen
Rondkomen in Hollandscheveld, 

aanpak armoede

10. Gemeente De Wolden
Alteveer-Kerkenveld: ondersteuning 

bij fondsaanvraag beleefbos

11. Gemeente Assen 
Adviesgesprek met bestuur 
wijkcentrum De Componist, 

dat voor de opgave staat om de 
komende jaren zelf meer inkomsten 

te genereren: inventariserend 
gesprek over kansen en knel-
punten en het belang van een 

ondernemingsplan

Een greep uit onze projecten en 
werkzaamheden door de 

hele provincie: Wilt u weten welke projecten 
en werkzaamheden we nog meer uitvoerden 

in 2017? Op bokd.nl vindt u een overzicht.

1
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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.

Bestuur op 31 december 2017

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

Medewerkers op 31 december 2017

Sonja Corsmit: bestuurssecretaris, administratie, LVKK
Paul van Schie: consulent Dorpshuizen (dorpshuizen.nl)
Alle Postmus: consulent Dorpsbelangen
Luit Hummel: coördinator Projectbureau
Roelof Huisman: Knapzakroutes
 

Onze organisatie

Leanne Ringelberg: 
stagiaire Mens en Maatschappij Van Hall Larenstein
Marit Gorter: masterstudent Sociale Planologie RuG; 
onderzoek demografische ontwikkelingen
Nanouk Wiersema, Ties Kerkhof: 
onderzoek integratie statushouders Borger-Odoorn

Raad van Advies Dorpen: 
Willy-Anne van Stiphout, Geerhardt Dijkhuis, 
Hermien Kerperien, Tonny de Leur, Willem Tanis, 

Raad van Advies Dorpshuizen: 

Grietus Ensing, Hein Akerboom, 
Johan Bloemhof, Ceciel Mentink, 
Koert Rossing, Christel Vandermaelen

Met speciale dank aan Wilma Hagting voor de 
wekelijkse nieuwsupdate en het team vrijwilligers 
dat de Knapzakroutes actueel houdt.

BOKD  Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ  Assen  www.bokd.nl
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netwerk duurzame dorpen
ontmoeten, delen & inspireren 

COLOFON
Dit is een uitgave van BOKD. BOKD ontvangt subsidie van de provincie Drenthe.
Tekst: team, bestuur en Raad van Advies BOKD, Saskia Jans, Sienette van het Hof, 
Annet Bos, Anda Vonk, Katrien Eggens
Eindredactie: Vertel! Communicatie & Schrijfbedrijf / Vormgeving: StudioSpijker
Fotografie/beeldmateriaal: Saskia Jans Fotografie, Jolanda IJmker
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