
Missie: De BOKD voor Drentse dorpen en dorpshuizen is een 

kleine, flexibele maatschappelijke organisatie en zet zich in voor 

een vitaal en toekomstbestendig platteland in Drenthe. Het le-

dennetwerk van dorpen en dorpshuizen vormt de kern van de 

BOKD. De leden van de BOKD komen op voor het algemene 

belang van hun dorp of buurtschap. De BOKD is ondersteunend 

aan haar leden, belangenbehartiger, kenniscentrum en kennis-

deler. Alles voor het Drentse platteland en de dorpscultuur met 

een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen die in positieve zin 

bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.  

Visie: De BOKD bewaakt samen met haar leden de leefbaarheid van het 

platteland. Zij werkt mee aan en stimuleert het toekomstbestendig en levens-

krachtig houden en maken van de dorpen. Dit op het terrein van wonen,      

werken, leven en de bereikbaarheid van voorzieningen. Elk dorp heeft een  

ontmoetingsplaats nodig. Dit tegen het licht van de demografische ontwikke-

lingen en de toenemende vergrijzing van de bevolking, de invloed van het ver-

dwijnen van diverse voorzieningen op de sociale gemeenschap en het gebrek 

aan optimale digitale bereikbaarheid van het platteland. We stimuleren lokale 

coöperaties/ verenigingen op het terrein van energie, duurzaamheid en zorg. 

We inventariseren nieuwe initiatieven en zorgen voor de verspreiding van op-
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Structuur: De BOKD werkt vanuit drie pijlers: Dorpen 

(dorpsbelangenverenigingen), Dorpshuizen en Projecten.  

De pijlers dorpen en dorpshuizen functioneren binnen de vereniging 

BOKD. De vereniging heeft een bestuur van vrijwilligers, een Raad van 

Advies Dorpshuizen en een Raad van Advies Dorpen. 

De vereniging heeft drie professionals in dienst; 

consulent Dorpshuizen, consulent Dorpsbelangen en een medewerker 

secretariaat en administratie, in totaal 1,61 fte. 

De pijler Projecten werkt vanuit een stichting met een eigen bestuur 

van vrijwilligers. Stichting BOKD Projecten heeft een professional in 

dienst die namens de BOKD projecten coördineert en leidt of inge-

schakeld wordt door anderen, totaal 1 fte. 

Leden: De BOKD vereniging heeft leden. Zo’n 245 dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen zijn lid 

van de BOKD. Elk dorpshuis kan lid worden, dorpsbelangenorganisaties van dorpen kleiner dan 3000  

inwoners kunnen lid worden, met dorpen tussen de 3000 en 5000 inwoners gaan we eerst het gesprek aan 

om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging.  

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen leden hun stem laten horen. In de statuten 

en in het huishoudelijk reglement is dit vastgelegd.  

Leefbaarheid  

De leefbaarheid van het 

platteland is het overkoe-

pelende thema en het 

bestaansrecht van de 

BOKD. Leefbaarheid is “de 

mate waarin de leefomge-

ving aansluit bij de voor-

waarden en behoeften die 

er door de mens aan wor-

den gesteld”. Alle activitei-

ten van de BOKD hebben 

het in stand houden en 

bevorderen van de leef-

baarheid als doel. 

Zorg 

Waar menig dorp al diverse 

initiatieven ontplooide op 

het gebied van ‘zorg voor 

elkaar’ of ‘noaberschap’, 

gaat de zorg in dorpen in de 

komende jaren verder. 

Welke taken vallen buiten 

de regels van gemeenten 

om en kun je als dorp zelf 

oppakken? Een vraag waar 

menig dorpshuis en dorps-

belangenorganisatie zich 

over buigt.  

Actief burgerschap en  

vrijwilligerswerk: 

Het beroep dat er wordt gedaan op 

vrijwilligers wordt steeds groter terwijl 

we zien dat steeds minder vrijwilligers 

steeds meer taken op zich nemen. Het 

activeren en stimuleren van inwoners, 

ondersteunen in de vergroting van de 

deskundigheid van vrijwilligers wordt 

voor dorpen steeds belangrijker. De 

BOKD kan besturen van dorpshuizen 

en dorpsbelangenorganisaties hierin 

ondersteunen.  

Duurzaamheid 

Bijdragen aan toekomstbestendige 

dorpen en dorpshuizen, op elk ge-

bied. Wat heeft een dorp nodig om 

voorbereid te zijn op de toekomst? 

Duurzaamheid is een breed begrip: 

van afval tot zorg en welzijn. Dorpen 

leren van elkaar door de kennisplat-

forms waarvan we het gebruik 

stimuleren. 

Samenwerking:  

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met platte-

landsontwikkeling; ieder op zijn eigen vlak en eigen ma-

nier. De BOKD vindt het van groot belang met elkaar te 

overleggen, elkaar te versterken en samen projecten op te 

pakken.  De BOKD  is vertegenwoordigd in diverse rele-

vante netwerken.  Dit alles met als doel een optimaal 

resultaat voor onze leden.  

De BOKD zet zich in voor een leefbaar Drenthe met krachtige, energieke en duurzame dorpen en dorpshuizen. Diverse ontwikkelingen op het platteland zorgen voor een situatie waarin dorpen door samen te werken en van elkaar te leren, 

levendig en prettig blijven om te wonen en leven. Dat de overheid zich verder terugtrekt en inwoners van dorpen weer meer invloed krijgen op wat er in hun dorp gebeurt, biedt ook kansen. Goede samenwerking tussen dorpsbewoners, 

overheid en andere organisaties is essentieel. In de  periode 2016 - 2020 zet de BOKD zich hier volop voor in, op de manier waar de BOKD goed in is: dicht bij de mensen in de dorpen en met gebruikmaking van haar netwerk. 

In een jaarlijks op te stellen werkplan worden de activiteiten  

voortvloeiend uit dit beleidsplan en aan de hand van de actualiteit 

uitgewerkt  en aan het eind van ieder jaar geëvalueerd.  

Thema’s: De BOKD gaat aan de slag 

met de volgende hoofdthema’s:  


