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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD 
Dorpshuis MFC De Spil, Ceresstraat 4, Gasselternijveen 
woensdag 25 april 2018 
20.00 – 22.00 uur 
 

Aanwezig: 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de BOKD waren 68 geïnteresseerden aanwezig 
bestaande uit bestuur, team en Raad van Adviesleden van BOKD, leden van 
dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen, te weten Stichting Buurthuis HLM, Dorpsbelangen 
Tynaarlo, Dorpsbelangen Noord-Sleen, dorpshuis Oes Stee, dorpshuis Bastogne, vereniging De 
Hamerlanden, Dorpsbelangen Gasselternijveen, Dorpsbelangen Wijster, Stichting Dorpshuis Linde, 
Dorpsbelangen Gieterveen, Adviesraad Dorpen BOKD, stichting Dorpshuis Roswinkel, Buurtschap 
Nietap Terheijl, BVZ, Dorpshuis 't Haoler Hoes, Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen, 
Dorpsbelangen Yde-De Punt, Stichting Dorpshuis Oens Huus, Ons Dorpshuis, Stichting Dorpshuis 
De Schalm, Plaatselijk Belang Steenwijksmoer, Vereniging Dorpsbelangen Balloo, Dorpsbelang 
Hoogersmilde, Dorpsbelangen Anderen, Dorpscoöperatie De Brug. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen uit Dorpshoeve Hijken, Dorpsgemeenschap 

Havelte, Dorpsaccommodatie Zwiggelte, Dorpsgemeenschap Uffelte, Dorpsbelangen Sleen-

Diphoorn, Dorpsraad Zwartemeer 

Individueel: Willy Anne van Stiphout, Theo Brugman, Menno van den Ham 

 

 

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

welkom. We zijn vanavond te gast in Multifunctioneel Centrum ‘De Spil’, niet voor niets want dit 

Dorpshuis heeft vorig jaar de verkiezing Dorpshuis van het jaar gewonnen. Er zijn dan ook veel 

complimenten voor de vrijwilligers die op vele terreinen goed bezig zijn. In de Spil wordt een 

Socialen Huiskamer gerund, er is een vervoersdienst; de Gouden Koets die bewoners bijvoorbeeld 

naar de huisarts brengt, het dorpsloket waar men terecht kan voor Naoberhulp en samen met de 

BOKD kijkt men naar het bespreekbaar maken van eenzaamheid in het dorp. 

Vanavond wordt terug maar zeker ook vooruit gekeken. Ook al verandert de wereld om ons heen 

ons bestaansrecht bestaat nog steeds uit het samen met u kennis en vaardigheden in dorpen en 

dorpshuizen verbreden en vergroten en ervaringen en ideeën met elkaar delen. Hiermee proberen 

we de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. En zo blijven onze dorpen en dorpshuizen 

toekomstbestendig en levenskrachtig. Door onze samenwerkingen en ervaring zijn wij in staat 

eventuele knelpunten in de leefbaarheid om te zetten in oplossingen. 
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Daarnaast willen we aandacht schenken aan de veranderende samenleving, waarin niet alleen de 

mens verandert maar ook onze omgeving en overheid. We gaan van een voorspelbare naar een 

meer dynamische wereld. Daarin heeft ieder mens een eigen netwerk. Wat dit betekent zal door 

spreker Ferenc van Dammen na de pauze behandeld worden. De voorzitter wenst ieder een goede 

en inspirerende vergadering toe. 

 
2. Mededelingen 

Het bestuur heeft verzuimd in de agenda op te nemen dat bestuurslid Tonny de Leur aftredend is in 
2018. Ook is dit vooraf niet gecommuniceerd met de leden. Het punt wordt nader behandeld onder 
agendapunt 1o. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. Per mail is er een aantal afmeldingen binnengekomen, deze zijn 
opgenomen bij afwezig met kennisgeving. 
 

4. Vaststelling notulen Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 19 april 2017 
De notulen worden door de voorzitter toegelicht en zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. 
 

5 Jaarverslag BOKD 2017 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het ledenjaarverslag en deze wordt navolgend door de 
vergadering vastgesteld. De voorzitter noemt nog dat Dorpsbelang Witteveen in 2017 de 
Dorpsvernieuwingsprijs en Naoberschap Witteveen de Henk Aalderink prijs heeft gewonnen. 
 

6 Jaarrekening BOKD 2017 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester en nodigt hem uit om de Jaarrekening BOKD 

2017 te bespreken. Gerard Klein Koerkamp geeft een toelichting op de jaarrekening aan de hand van 

een aantal cijfermatige powerpointoverzichten die samengevat een beeld schetsen van het 

financiële reilen en zeilen van BOKD in 2017 (exploitatierekening) en van de financiële positie 

(balans) aan het eind van 2017/ begin 2018. Ter vergelijking worden ook de cijfers van het jaar 2016 

en die van de begroting 2017 getoond. 

De exploitatierekening laat een positief resultaat zien van iets meer dan € 33.000, hetgeen fors 

hoger is dan begroot. Dit positieve resultaat is te verklaren doordat er aan de batenkant meevallers 

zijn te noteren, zo zijn er niet begrote bijdragen verkregen van de LVKK voor het uitvoeren van 

enkele projecten. En er zijn 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 verkiezing van het Dorpshuis van het jaar) minder gekost dan feitelijk was begroot. Ook aan de 

kostenkant zijn er meevallers, zo zijn er op de administratiekosten en op de kosten van de 

verzuimverzekering flinke besparingen gerealiseerd.  

Het positieve exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve was 3 jaar 

geleden nog negatief en behoeft nog enige verdere versterking om als BOKD mogelijke financiële 

tegenvallers in de toekomst soepel te kunnen opvangen. 

http://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2015/10/150422-conceptverslag-ALV-22-april-2015-tweede-vergadering.pdf
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Na deze toelichting door de penningmeester wordt vanuit de zaal opgemerkt dat er bij het uitvoeren 

van activiteiten sprake is van baten en lasten. Gevraagd wordt om welke activiteiten het gaat. De 

penningmeester antwoordt dat gedacht moet worden aan de organisatie van de 

Dorpshuisverkiezing van het jaar en aan de Dorpenmiddag. Ook gaat het om een drietal cursussen 

Sociale hygiëne, BHV en Boekhouden. 

 
7 Verslag Kascommissie 2017 

De kascommissie, bestaande uit Hermien Schoon-Joling (Belangenvereniging Zeijen) en Jan Smit 

(buurtschap Nietap-Terheijl) is donderdag 12 april bijeen geweest. Daarbij waren ook 

penningmeester Gerard Klein Koerkamp, bestuurslid Hans Peeters en een vertegenwoordiger van 

HD Accountants aanwezig. Er is gekeken naar de financiële administratie en de wijze waarop deze 

wordt uitgevoerd.  

Hermien Schoon meldt namens de kascommissie dat de financiële administratie goed op orde is. De 

exploitatierekening en de balans geven een goed en betrouwbaar beeld van de bereikte financiële 

resultaten respectievelijk van de financiële positie van BOKD. Zij stelt voor om de penningmeester 

en daarmee ook het BOKD-bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2017. 

Met applaus uit de vergadering wordt dit voorstel tot décharge ondersteund en overgenomen.  

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. 

Mevrouw Hermien Schoon-Joling treedt af als lid van de kascommissie terwijl de heer Jan Smit nog 

een jaar aanblijft. In de ontstane vacature in de kascommissie wordt vervolgens op voorstel van de 

voorzitter door de aanwezige leden de heer Arend Tissingh, penningmeester van dorpshuis 

Bastogne in Ansen, benoemd. Desgevraagd aanvaardt hij deze benoeming. 

 
8 Vaststellen begroting 2018 

Penningmeester Gerard Klein Koerkamp geeft een toelichting op de verschillende cijfers van de 
begroting. Hij geeft aan dat de onderdelen van de begroting 2018 niet wezenlijk afwijken van de 
uitkomsten van de jaarrekening 2017. Er is één belangrijk verschil. Dit betreft aan de uitgavenkant 
de post Salarissen en sociale lasten. Gebleken is dat de medewerkers van BOKD onvoldoende tijd 
hebben om aan alle verzoeken van de ledenorganisaties om advies en ondersteuning te kunnen 
voldoen. Ook de voorbereiding en uitvoering van de verschillende geplande activiteiten vragen een 
behoorlijke tijdsinspanning. Het BOKD-bestuur heeft daarom besloten om de arbeidsovereenkomst 
van elk van beide consulenten met een aantal uren per week uit te breiden. 
Aan de inkomstenkant liggen de subsidies van de provincie en van een aantal gemeenten in 

dezelfde orde van grootte. Verder wordt aangenomen dat het ledenaantal niet zal afnemen en dat 

daarom de begrote contributie-opbrengst zonder problemen kan worden gehaald. Er is behoudens 

de zeer beperkte geïndexeerde verhoging geen sprake van een extra contributieverhoging. 

De penningmeester geeft ter afronding van zijn toelichting aan dat de begrote baten en lasten een 

uitkomst laten zien die per saldo nog een klein overschot laat zien. 
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Na deze toelichting door de penningmeester zijn er geen vragen meer te beantwoorden.  

Tenslotte vraagt de voorzitter aan de leden om akkoord te gaan met de BOKD-begroting 2018. 

Deze vraag wordt met ieders instemming positief beantwoord waarna de aanwezige leden met 

applaus de begroting 2018 vaststellen. 

 
9. Werkplan 2018 

De voorzitter geeft een korte uitleg over de gepasseerde en komende activiteiten in 2018, er is 
inmiddels al aandacht besteed aan de veranderende rol van Dorpsbelangen organisaties, een 
workshop over duurzame dorpsvisies t.b.v. het Drentse duurzaamheidsevent en er is een ronde 
tafelgesprek geweest over armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid in Gasselternijveen. 
 
Luit Hummel van het Projectbureau geeft op basis van de 5 thema’s voorbeelden van projecten waar 
hij mee bezig is. Deze thema’s zijn : 

• Dorpsontwikkeling; 

• Cultuur en kunst; 

• Natuur en landschap; 

• Welzijn, zorg en voorzieningen; 

• Wonen en leefomgeving. 

 
Paul van Schie, consulent dorpshuizen, vertelt kort over het project Energieke Dorpshuizen. Hij is 
momenteel druk bezig dit project zo efficiënt mogelijk uit te zetten. Als je als dorpshuis aan de slag 
wil met energiebesparing dan volgt er een traject in overleg met Klimaatroute.  
 

10. Benoeming nieuwe bestuursleden 

Bestuurslid Tonny de Leur is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld 

waardoor zij door de vergadering wordt aangenomen. 

Ceciel Mentink van dorpshuis Gieterveen is afgetreden als lid van de Raad van Advies Dorpshuizen. 

De voorzitter dankt Ceciel voor haar jarenlange bijdrage aan BOKD, eerst als bestuurslid en 

vervolgens lid van de Raad van Advies. 

Harald Sloot uit De Groeve is toegetreden als lid voor de Raad van Advies Dorpen.  

 

11. Rondvraag 

Geerhardt Dijkhuis, Buurtschap Nietap-Terheijl vraagt zich af hoe we gezamenlijk omgaan met de 
energietransitie in Drenthe. Evenals in de situatie met de gaswinning, glasvezel start men enthousiast 
en met veel mensen, hoe kunnen we echter een gezamenlijke bijdrage leveren. In gesprek gaan met 
partijen in Drenthe, Natuur en Milieu federatie, vanuit onderop naar Dorpshuizen kijken wat een 
volgende stap kan zijn naar energiebesparing. Hoe bijvoorbeeld te gaan naar een energieneutraal 
dorp.  
Het enthousiaste begin is er echter hoe behoud je dat. Daarover wordt gediscussieerd in de zaal. 
 
Verder zijn er geen vragen. 
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Sluiting: de formele vergadering sluit om 20.45 uur waarna een korte pauze wordt ingelast. 

• Presentatie Ferenc van Damme 

Voor het nazorgpakket van de presentatie wordt verwezen naar de website. 

• Tekenaar van denkschets.nl verbeeld live de ALV tijdens de presentatie van Ferenc van Damme 

 

De vergadering wordt om 22.15 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 

Gasselternijveen. 

 

Voor akkoord; 

BOKD         BOKD 

 

 

 

Jofien Brink        Sonja Corsmit 

Voorzitter        Bestuurssecretaris 


