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BOKD bestuur en medewerkers



Tijdens onze Algemene Ledenvergadering hield inspirator 
Ferenc van Damme ons een spiegel voor. Wij zagen daarin 
dat we een aantal zaken anders wilden aanpakken. Een van 
de gevolgen is dat wij als voorzitters van de vereniging en 
het projectbureau nu gezamenlijk dit voorwoord schrijven. 
Ook op andere fronten hebben we elkaar meer opgezocht. 
Het projectbureau schuift aan bij de bestuursvergaderingen 
van de vereniging en het bestuur van het projectbureau was 
met de Raden van Advies Dorpen en Dorpshuizen aanwezig 
bij een gezamenlijke inspiratiedag. Die stond dit jaar in het 
teken van de opgave voor de komende vijf jaar. 

Het afgelopen jaar hebben wij en onze leden elkaar goed 
kunnen informeren over zaken die spelen. Projecten die
we in 2017 wereldkundig maakten, werkten we in 2018
verder uit. Ook zijn we gaan samenwerken met vertegen-
woordigers van plattelandorganisaties in de Duitse regio 
Emsland. U leest er alles over in dit jaarverslag. In het 
werkplan 2018 lag het accent op leefbaarheid en krimp. 
We hadden daardoor specifieke aandacht voor de 
kwaliteit van woon- en leefgebieden, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen, de energietransitie, 
armoede, eenzaamheid en kunst en cultuur in dorpen. 

De voorzitters van de provinciale koepels vormen het 

Algemeen Bestuur van de Landelijke Vereniging voor 
Kleine Kernen (LVKK). Ook die heeft niet stilgezeten. 
We noemen hier graag het onderzoek van Tine de Moor, 
hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. De LVKK vroeg haar te onderzoeken 
hoe belangenorganisaties zichzelf kunnen heruitvinden 
door in te spelen op nieuwe uitdagingen. Naar aanleiding 
van dat onderzoek is het Kleine Kernen Spel ontwikkeld. 
Wij dagen u uit om het spel samen met ons te spelen en 
zo te reflecteren op uw eigen rol.

Ons huidige beleidsplan loopt volgend jaar ten einde. 
Onze gezamenlijke doelstelling, het opkomen voor 
leefbaarheid op het platteland, zal niet veranderen. 
Wel zien we een aantal ontwikkelingen waar we op 
willen inspelen. Dorpsgemeenschappen veranderen in 
netwerkgemeenschappen, waarin samenwerkingen met 
andere organisaties en overheden tot stand komen. En 
we zien dat jongeren een heel andere opvatting hebben 
over hun leef- en woonomgeving dan de traditionele 
burgerij. We nodigen u uit om met ons na te denken en in 
gesprek te gaan over onze toekomst.

Jofien Brink, voorzitter BOKD
Gerrit Volkers, voorzitter projectbureau

Voorwoord
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We nemen u mee 
In dit jaarverslag kijken we met u terug op het jaar 2018. U leest over onze 
werkzaamheden en we vertellen u over ontwikkelingen in onze organisatie.
Ook anderen komen aan het woord. Mensen met wie we in 2018 gewerkt 
hebben. En mensen die een idee of visie naar voren brengen waar ook u uw 
voordeel mee kunt doen. We besteden verder aandacht aan grote thema’s die 
u en ons het afgelopen jaar hebben beziggehouden. Thema’s waar we nog 
lang niet over uitgepraat zijn: energietransitie, demografie op dorpse schaal, 
openbaar vervoer, functie-verbreding in dorpshuizen, het inclusieve dorp, Jong 
Belegen. Over al deze onderwerpen leest u in dit jaarverslag en we gaan er 
graag verder met u over in gesprek. In die zin kunt u dit jaarverslag zien als 
een uitnodiging. Alle hoofdstukjes van dit jaarverslag staan op zich, u kunt ze 

in willekeurige volgorde lezen. Laat u er vooral door inspireren! 
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BOKD blijft 
een ijzersterk 

netwerk van en voor 
actieve dorpen.



Ons 
bestaansrecht
Dorpsbelangenorganisaties
Ieder dorp geeft op zijn eigen manier invulling aan de 
leefbaarheid van dorp en omgeving. Dit vraagt veel van 
dorpsbelangenorganisaties, zeker in tijden van vergrijzing 
en krimp, terugtredende overheden en verandering van 
burgerschapsstijlen. Het ondersteunen en adviseren van 
deze organisaties is en blijft een van de belangrijkste pijlers 
van ons werk.

Dé dorpsbelangenorganisatie bestaat niet. Dat 
concludeerden ook onderzoekers van de Universiteit  
Utrecht. Zij rondden het onderzoek af dat ze deden 
naar rollen van dorpsbelangenorganisaties. Ze deden 
dit in opdracht van onze landelijke koepel, de Landelijke 
Vereniging voor Kleine Kernen. Er kwamen grofweg vier 
rollen naar voren: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, 
de verbinder en de aanjager. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is het Kleine Kernen Spel ontwikkeld, dat 
dorpsbelangenorganisaties meeneemt langs deze rollen. 
We gaan dat veel spelen in 2019! 

Dorpshuizen
Steeds vaker zijn dorpshuizen de laatst overgebleven  
voorziening in kleinere kernen. Daar waar veel faciliteiten 
verdwijnen, zoals scholen en dorpscafés, komen er steeds 
meer dorps- en buurthuizen bij. Ze staan weer volop in de 
belangstelling van overheden. Dat mag ook wel, vinden wij. 
Deze vrijwilligersorganisaties hebben de afgelopen jaren 
veel voor de kiezen gehad en kunnen best een steuntje in 
de rug gebruiken. 

Het aantal verenigingen en de grootte ervan neemt af, 
terwijl de behoefte aan een ontmoetingspunt en nieuwe, 
eigentijdse activiteiten toeneemt. Verenigingen stellen 
zichzelf steeds vaker de vraag: wat voor dorpshuis willen 
we zijn? En ze denken na over verdienmodellen en 
commerciële verhuur. 
Nieuwe functies aan het dorpshuis toevoegen gaat echter 
niet vanzelf. Daar gaan heel wat vrijwilligersuren in zitten.  
Wij ondersteunen dorpshuizen die hierover nadenken. 
In november heeft de PvdA de motie Functieverbreding 
Drentse Dorpshuizen ingediend. CDA, SP, ChristenUnie,  
50 Plus en PVV hebben deze mede ondertekend. Daarmee 
roepen ze het college van GS op om de behoeften van 
dorpshuizen te inventariseren en geld beschikbaar te stellen 
om te experimenteren. Wij werken daar in 2019 volop aan 
mee. 

7

https://www.bokd.nl/nieuws/bewonersorganisaties-antwoord-op-de-hedendaagse-demografische-en-ruimtelijke-ontwikkelingen/


“In 2018 is het asbestgedekte dak van 
De Spil vervangen door een geïsoleerd 
dak met dakpannen. Paul van Schie van 
BOKD heeft ons geadviseerd hoe een 
en ander te financieren, met als resultaat 
dat het dorpshuis subsidie kreeg van 
het Oranje Fonds, VSB, Rabobank, 
Woonservice en RVO. Met eigen geld 
en de subsidies is het dak nu gelukkig 
vervangen.”
Jan Blauw en Kees Hoogendijk, 
bestuursleden Dorpshuis De Spil 
Zweeloo

Wij zijn BOKD

“Het woord secretaris betekent 
geheimhouder. Maar mijn functie is 
eerder het tegenovergestelde. Mijn rol 
is juist zichtbaar, veelzijdig en uitdagend. 
Ik mag me overal mee bemoeien. Van 
alle disciplines binnen BOKD probeer ik 
zoveel mogelijk te weten, zodat ik leden 
te woord kan staan over thema’s die 
spelen binnen dorpen en dorpshuizen. 
We staan midden in de Drentse samen-
leving en ik vind het leuk me druk te 
maken over actuele onderwerpen.”
Sonja Corsmit, bestuurssecretaris 
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“Als je in een klein dorp woont waarin 
je bent geboren en getogen, wat is er 
dan mooier dan je in te zetten voor die 
gemeenschap? In Weerdinge, een dorp 
met zo’n 650 inwoners, zie en ervaar 
ik dat dat heel mooi kan zijn en dat het 
gewaardeerd wordt. Toen de inzet een 
aantal jaren terug enigszins dreigde 
in te zakken, hebben we ‘De Grote 
OptrommelActie’ gehouden. Nog steeds 
zijn er werkgroepen actief op het gebied 
van leefbaarheid in de meest brede zin.”
Grietus Ensing, bestuurslid BOKD en 
voorzitter Raad van Advies dorpshuizen

“Gedurende mijn bestuurlijke periode bij 
Dorpsbelangen De Groeve is er regelmatig 
contact geweest met BOKD. Wij hebben 
ervaren dat een goede procesbegeleiding 
van cruciaal belang is om uiteindelijk tot 
een zo breed mogelijk draagvlak te komen. 
Dankzij deze geboden ondersteuning 
hebben we samen vele onderwerpen die 
binnen onze gemeenschap leven, tot een 
goed einde gebracht. Het doet me dan ook 
deugd om nu iets terug te kunnen doen, 
als lid van de Raad van Advies Dorpen van 
BOKD.”
Harald Sloot, lid Raad van Advies Dorpen

“Het was een feest om mee te doen aan 
de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 
en dan ook nog te winnen. In het dorp 
leidde dit tot grote samenhorigheid en 
trots. We hebben het samen gedaan en 
de waardering daarvoor met deze prijs 
voelde goed. De aandacht voor het dorp 
was en is groot. De relatie met onze 
samenwerkingspartners is verbeterd en 
alle waardering en de saamhorigheid 
motiveren ons om door te gaan.”
Liesbeth Langen, voorzitter Plaatselijk 
Belang Witteveen
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127 leden dorpsbelangenorganisaties 

99 leden dorps- en buurthuizen 31 donateurs: 

individuele leden & welzijnsinstellingen structurele 

bijdragen van 6 gemeenten 

nominale subsidie van de provincie Drenthe

BOKD 
in cijfers
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102 contacten met dorpshuisleden met 60 dorpen 

contact gehad en met 35 dorpen projectmatig 

gewerkt 17 aanmeldingen en 15 diploma’s uitgereikt 

cursus Sociale Hygiëne 11 deelnemers van 

8 dorpshuizen cursus BHV 30 deelnemers 

Startbijeenkomst Jong Belegen!  12 deelnemers 

bustour Verder Kieken ruim 100 aanwezigen 

bij Fondsenavond, inclusief 13 vertegen-

woordigers van fondsen en BOKD

32 deelnemers van 12 dorpshuizen 

en 5 maatschappelijke organisaties 

aan dorpshuizenexcursie

80 enthousiastelingen op 

de Drentse Dorpendag

12 x BOKD Nieuws 

23 mailingen & 6 enquêtes 

83 nieuwsberichten op bokd.nl

 554 relaties ontvangen 

gratis onze digitale nieuwsbrief

635 volgers op Twitter

192 ‘vind ik leuks’ op Facebook 

wekelijks actualiteiten op Facebook
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Wij zetten ons al ruim 40 jaar in voor de leefbaarheid van 
Drentse dorpen. Dat doen we op een breed scala aan 
thema’s: van dorpsvisies tot zorgen voor elkaar en van 
functieverbreding van het dorpshuis tot energiebesparing. 
Dorpen bepalen zelf wat ze verstaan onder leefbaarheid. 
Daar hebben wij geen blauwdruk voor. Wel zijn we van alle 
markten thuis, doordat we zelf kennis in huis halen en een 
breed netwerk van kennispartners mobiliseren. En vooral 
ook doordat we alle succesvolle en minder succesvolle 
voorbeelden in beeld brengen van projecten die dorpen  
zelf hebben uitgevoerd. 

Ontmoeting en gesprek zijn cruciaal om te werken aan 
leefbaarheid. Van hieruit worden nieuwe ideeën ontwikkeld, 
mensen geholpen of standpunten geformuleerd. Het dorpshuis 
als centrum van ontmoeting is daarbij een onmisbare schakel. 
Opstellen van dorpsvisies is waardevol om meningen te peilen 
en mensen en ideeën te verbinden.

In 2018 rondde Marit Gorter haar masteronderzoek naar krimp 
in Borger-Odoorn af. Het leverde een schat aan informatie én 
enkele ontwikkelscenario’s op. En het versterkte ons pleidooi 
voor een aanpak op dorpse schaal.

Thema’s 
uit ons 
beleidsplan:
- Leefbaarheid
- Zorg 
- Duurzaamheid 
- Actief burgerschap

LEEFBAARHEID
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Steeds meer dorpen en dorpshuizen zijn bezig om 
het begrip naoberschap een nieuwe impuls te geven. 
Dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier. Wat ze 
delen, is de zoektocht naar oplossingen om inwoners zo 
lang mogelijk in het dorp te houden. Dat doen ze door 
samenwerking te zoeken met de formele (professionele) 
zorg, door zelf diensten en activiteiten te organiseren of 
door met andere dorpen samen te werken. Gemene deler 
is dat het dorp de regie houdt bij het organiseren van 
zorg(en) voor elkaar.

In 2018 hebben we verkend welke rol wij kunnen spelen
in de energietransitie in Drenthe. We voerden oriënteren-
de gesprekken met de provincie, Energiewerkplaats en 
Hanzehogeschool. De provincie Drenthe stelde 30 gratis 
energiescans beschikbaar en er zijn plannen gesmeed 
om in een aantal dorpen te starten met de stekkeractie 
‘Speur de Energieslurper’. Beide acties krijgen een 
vervolg in 2019.

Op Drents niveau verbinden en ondersteunen wij deze 
initiatieven, bij de opstart én de doorontwikkeling. 
Zo waren we betrokken bij de aanpak van armoede in 
Hollandscheveld en van eenzaamheid in Gasselternijveen 
(inclusieve dorpen). Landelijk zijn deze initiatieven 
gebundeld in Nederland Zorgt voor Elkaar. Met onze 
ondersteuning haalde dit platform onder andere in 
Drenthe wensen en ideeën op van deze zorgzame 
dorpen. De resultaten van hun verkenningstocht zijn 
aangeboden aan minister Hugo de Jonge.

Tijdens diverse van onze activiteiten besteedden we 
aandacht aan goede voorbeelden van duurzame dorpen 
en dorpshuizen. Zo gingen we langs bij het zonnepark van 
Zeijen en het energieneutrale dorpshuis van Rottevalle. 
Een nieuwe invalshoek is de duurzame dorpsvisie, 
waarover we een workshop verzorgden op het Duurzaam 
Drenthe Event. Maandelijks delen we het verhaal van 
een duurzaam dorp in ons BOKD Nieuws. 

ZORG

DUURZAAMHEID
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Dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen draaien 
op de inzet en het enthousiasme van heel veel vrij-
willigers. Vrijwilligers kunnen veel zelf, soms hebben 
ze een beetje hulp nodig. Wij informeren of verwijzen 
dorpen en dorpshuizen zodat ze een stap verder 
komen. En we organiseren cursussen, zoals Sociale 
Hygiëne en BHV voor dorpshuizen. 

Op onze Algemene Ledenvergadering vertelde 
Ferenc van Damme over veranderende burger-
schapsstijlen. Aan de ene kant vraagt de participatie-
samenleving een grote rol van bewoners, aan de
andere kant zien we een toenemende individua-
lisering. En bewoners wíllen ook meer zeggenschap. 
Hoe ga je daar als dorpsbelangenorganisatie en 
dorpshuis mee om? Welke veranderingen in je 
aanpak, communicatie en activiteiten zorgen er 
voor dat je organisatie toekomstbestendig is? 
Op uitnodiging van ons stapten vier dorpen met 
hem in een leer- en experimenteertraject.

ACTIEF BURGERSCHAP 
EN VRIJWILLIGERSWERK
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We werken samen met
Abel Darwinkel, Acrium Veiligheid, Adminiles, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Buurkracht, Buurtwerk 

Nederland, CMO STAMM, Consumentenplatform OV, COSIS, De Maakschappij, Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

Dorpenoverleg Westerveld, Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe, Drentse gemeenten, Eems Dollard Regio, 

Energiewerkplaats Drenthe, Erfdelen, Erfgoed Drenthe, Ferenc van Damme, GBOT, Hanzehoge-school, Healthy 

Ageing Netwerk Noord-Nederland, Herbestemming Noord, Het Drentse Landschap, Hogeschool Van Hall 

Larenstein, Invent, Humanitas, Huus van de Taol, Impuls Welzijn, Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Kansfonds, 

KNHM, Kunst & Cultuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Landkreis Emsland, LSA Bewoners, Natuur en 

Milieufederatie, Nederland zorgt voor elkaar, Optrommelen, Oranje Fonds, Oversticht, PostNL, provinciale 

zusterorganisaties, provincie Drenthe, Rabobank, Carin Roelands, Rijksluchtvaartschool, RTV Drenthe, RuG, SKI 

Emmen, SocialeHygiëneNoordNederland, Solidair Groningen-Drenthe, Sport Drenthe, Staatsbosbeheer, Stichting 

DBF, Stichting Trias, SVH, Trendbureau Drenthe, VerbindDrenthe, Wageningen University & Research, Welzijn 

Coevorden, Welzijn Mensenwerk, Welzijnswerk Midden-Drenthe, WiesWies, Zorgbelang Drenthe, Zorgplein Noord 

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

Actieve netwerken BOKD

Kans voor de Veenkoloniën, Dorpshuizenoverleg.nl, Burgerkracht in Drenthe, Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa, 

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, Dorpscontactambtenaren, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Netwerk Duurzame Dorpen
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Tijdlijn
25 januari

Workshop Dorpsbelangen 
opnieuw uitvinden, op 

Krimpcafé KKNN

17 april - 5 juni
Organisatie bijeenkomsten 

dorpshuizen Emmen

26 april
Evaluatiebijeenkomst 
provinciale regeling 

Vitaal Platteland 

13 t/m 16 februari
Presentaties dorps-

belevingsonderzoeken 
Borger-Odoorn

12 april
Workshop Duurzame 
dorpsvisies, op Duur-
zaam Drenthe Event

12 april, 14 & 28 mei
Input geleverd Ontwerpatelier 
Regiodeals Zuidoost-Drenthe

20 april 
Voorzitterschap en organisatie 

avond Eenzaamheid in 
Gasselternijveen i.s.m. 

dorpscoöperatie De Brug

25 april
Algemene Leden-

vergadering BOKD in 
Gasselternijveen

21 februari 
Bewonersavond 

Drents Groen Taarlo 
en Oudemolen

15 mei
Actieve participatie als 

expert bij meeting 
Energielandschap en 

cultuurhistorie in Meppel
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2018
26 mei

Verder Kieken, 
bustour langs 

ondernemende dorpen

27 september
Workshop Het 

inclusieve dorp, op 
Nationaal Eenzaam-

heidscongres in 
Enschede

13 juni
Bewonersavond 

Drents Groen 
Schoonloo-Grolloo

19 juni
Fondsenavond, 

Fondsen aan het 
woord

6 juli 
Bewoners Meet-up 

Kracht van de 
Veenkoloniën

15 september
Spreekstalmeester 
bij de opening van 
De Rode Draad in 

Benneveld

13 oktober 
Drentse Dorpendag 
in Oosterhesselen

24 oktober
Startbijeenkomst 

Jong Belegen!

3 december
Eerste bijeenkomst 

met leertraject 
Ferenc van Damme

6 december
Aftrap samenwerking 
Drenthe-Emsdelta in 

het kader van Interreg 
EDR
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Kracht van de 
Veenkoloniën
In juli 2018 is de Bewonersraad Kracht 
van de Veenkoloniën opgericht. 
Vanuit de kracht van de bewoners 
wil deze raad de gezondheid en het 
welzijn in het veenkoloniale gebied 
van Drenthe en Groningen verbete-
ren. Dat doet de Bewonersraad door 
bewonersinitiatieven in elf gemeenten 
te verbinden en versterken. Positieve
gezondheid staat hierbij centraal. 
Want gezond zijn is meer dan het 
bestrijden van ziek zijn. Wij begeleid-
den de initiatieven in Drenthe, het 
programma wordt mede mogelijk 
gemaakt door het ministerie van VWS.

Het inclusieve dorp 

Hoe kun je als gemeenschap mede-
bewoners ondersteunen bij hun 
individuele vragen, bijvoorbeeld 
over armoede, eenzaamheid en laag-
geletterdheid? In drie stappen kun je 
een inclusief dorp worden: vinden
van de personen waar het om gaat, 
bieden van een vangnet zoals een 
huiskamer en verbinden met de 
professionals uit het sociaal team. 
Wij volgen en adviseren verschillende 
initiatieven om het concept Het 
inclusieve dorp uit te werken en te 
delen met andere dorpen. De LVKK 
ondersteunt Het inclusieve dorp.

Fondsenavond 

Als je een bijeenkomst organiseert 
waar dorpen en dorpshuizen in  
gesprek kunnen met fondsen om over 
financiering van hun plannen te praten, 
kun je rekenen op grote bezoekers-
aantallen. Dat was op 19 juni ook het 
geval in Pesse. Na het nuttigen van 
een kom soep en een broodje konden 
mensen in gesprek met vertegen-
woordigers van het Oranje Fonds, 
VSBfonds, Jantje Beton, Prins Bernard 
Cultuurfonds, Leader, KNHM/ Kern met
Pit, Rabobank, Drentse Energie Orga-
nisatie en de Drentse Uitdagingen.

Activiteiten en 
projecten
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Jong Belegen! 
Anders wonen 50+
In 2018 zetten we samen met Buurt-
werk Nederland het programma Jong 
Belegen! Anders wonen 50+ definitief 
op de kaart. Met drie initiatiefgroepen
bouwen we kennis op over de zaken 
die je tegenkomt als je met een groep 
gelijkgestemden op een andere 
manier wilt gaan wonen. De provincie 
Drenthe ondersteunt het experiment.Dorpsbudget 

Hoe kun je als dorpsbelangen-
vereniging een budget beheren voor 
investeringen van, voor en door de 
dorpsgemeenschap? Deze vraag 
pakten we op met een dorpenwerk-
groep en de gemeente Coevorden. 
Door uitwisseling van ervaringen en 
met inspiratie van anderen vonden de 
betrokken dorpen hun eigen weg in 
het toepassen van dorpsbudgetten. 
Daarmee werkten ze aan het 
versterken van de eigen regie en 
zeggenschap. 

Dorpshuizenexcursie

Op zaterdag 29 september trokken 
we langs verschillende dorpshuizen 
in Drenthe en Friesland. Een dag vol 
inspiratie, ideeën en tips van dorps-
huizen die het net even anders doen. 
We brachten een bezoek aan ‘t Ras-
huys in Roderesch, dat zich onder-
scheidt door zijn moderne uitstraling 
en de huisvesting van een aantal onder- 
nemers. We togen naar het Dorpscafé 
in Langelo, waar de pachters van het 
dorpshuis niet te stuiten zijn in het 
bedenken van activiteiten. De laatste 
etappe bracht ons naar het MFC It 
Werflan in Rottevalle. Dat is gebouwd 
volgens het ‘cradle to cradle’-principe, 
waarbij alle gebruikte materialen in de 
toekomst kunnen worden hergebruikt. 

Verder Kieken: 
bustour

 
Op 26 mei trokken we met een bus 
langs drie ondernemende dorps-
initiatieven in Noord-Drenthe. Op de 
planning stonden bezoeken aan het 
Dorpscafé Langelo, dat gerund wordt 
door het dorp zelf, Energierijk Zeijen, 
dat op allerlei manieren werkt aan een 
duurzaam dorp, en een kijkje in de 
keuken van Plaats de Wereld in Vries.

Activiteiten en 
projecten
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Salderingsregeling 

Minister Wiebes kwam in het najaar 
met het bericht dat de salderingsrege-
ling wordt afgeschaft met ingang van 
1 januari 2020. Dat was slecht nieuws 
voor de dorpshuizen en sportvereni-
gingen die hebben geïnvesteerd in 
zonnepanelen of op het punt stonden 
dat te doen. Reden voor de PvdA, 
Sport Drenthe en ons om een brand-
brief naar de minister te sturen. Daarin 
vroegen we speciale aandacht voor 
de bijzondere situatie van dorpshuizen
en sportverenigingen. De brief werd 
binnen twee weken ondertekend 
door 300 organisaties, waaronder 
90 dorps- en buurthuizen in Drenthe. 
Samen met de provincie zijn we in 
gesprek met het ministerie. 

Wat voor dorpshuis 

willen we zijn
De LVKK heeft eind 2017 de brochure 
‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’ 
uitgebracht. Wij hebben in 2018 twee 
pilots uitgevoerd. De eerste deden we 
in dorpshuis ’t Schienvat in Erica.  
Met het bestuur spraken we over een  
nieuwe invulling van het dorpshuis. 
In de tweede pilot stonden we met 
Welzijnswerk Midden-Drenthe en de 
dorpshuizen in die gemeente stil bij 
de vraag wat er de afgelopen jaren 
allemaal is veranderd en wat dat  
betekent voor de toekomst. 

Krimp op dorpse schaal 

Dat het aantal inwoners in de dorpen 
in de komende jaren afneemt, is een 
gegeven. Onderzoek van de RuG in
opdracht van BOKD heeft aangetoond
dat dit niet overal op dezelfde manier 
plaatsvindt. In de gemeente Borger-
Odoorn zijn vijf typen demografische 
veranderingen gevonden. Elk type 
vraagt om een eigen aanpak op 
dorpse schaal. 

Zorgzame dorpen

Zorgzame dorpen zijn dorpen die 
initiatieven ontwikkelen om mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen dorp 
te laten blijven wonen. Inmiddels 
hebben we in Drenthe 50 in beeld. 
We brachten zorgzame dorpen met 
elkaar in contact en zorgden voor 
inspiratie op de Dorpendag. In het 
voorjaar organiseerden we de laatste 
van vier zorgklasjes waarin vier 
dorpen ervaringen deelden.

.
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Cursus Sociale Hygië-
ne voor dorpshuizen
We organiseerden voor de zesde 
keer op rij de cursus Sociale Hygiëne 
voor dorpshuizen met afsluitend het 
SVH-examen. Er komt heel wat bij 
kijken als je als dorpshuis wilt voldoen
aan de wet en regelgeving op het 
gebied van sociale hygiëne. De 
opleider waar wij mee samenwerken 
(SocialeHygiëneNoordNederland) 
heeft ruime ervaring in het geven van 
cursussen aan paracommerciële 
instellingen. De bijzondere regel-
geving voor dorpshuizen komt 
daarin uitgebreid aan bod.

Zorg over publiek en 
openbaar vervoer
We trokken aan de bel omdat het 
openbaar vervoer steeds verder 
uitgekleed wordt en de Hubtaxi (nog) 
geen passend alternatief is voor 
lijnbelbus en regiotaxi. Het leidde tot 
vragen in Provinciale Staten. Om de 
situatie breder in kaart te brengen, 
hielden we in het najaar een enquête 
onder onze leden. We kregen ruim 
70 reacties. 

Knapzakjaar 

Ook in 2018 hebben we Knapzak-
routes gecontroleerd. Daarnaast 
krijgen we af en toe opmerkingen 
over vervallen aanwijzingen, verdwe-
nen hekken of (straatnaam)bordjes en 
tijdelijke omleidingen. Soms krijgen 
gebieden een andere status. Alle 
waarnemingen plaatsen we op 
www.knapzakroutes.nl.  
We onderzoeken ook hoe we de 
Knapzakroutes kunnen digitaliseren. 
Dit vergt meer tijd dan verwacht.
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Nederland Zorgt voor 
Elkaar

 
Voor de landelijke verkenningstocht 
van Nederland Zorgt voor Elkaar  
organiseerden we een stakeholders-
bijeenkomst over de dorps(zorg)- 
coöperatie van Gasselternijveen. Het 
doel was inventariseren van kansen 
en knelpunten in dorpszorginitiatieven. 
Deze zijn verwerkt in een landelijke 
actieagenda. Nederland Zorgt voor 
Elkaar heeft die agenda aangeboden 
aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Dorpsvisies en 
Omgevingswet

 
In 2018 adviseerden en ondersteunden 
we meerdere dorpen op het gebied 
van dorpsvisies. De dorpsvisie is een 
beproefd instrument, dat nog steeds 
actueel en relevant is. De thema’s 
duurzaamheid en de Omgevingswet 
zijn voor dorpen nieuwe invalshoe-
ken om te werken aan een (nieuwe) 
dorpsvisie. Wij werkten aan nieuwe 
instrumenten om op deze thema’s het 
gesprek in het dorp te organiseren. 

BOKD over de grens

Op uitnodiging van Interreg Eems  
Dollard Regio zochten we samen-
werking met vertegenwoordigers van  
plattelandsorganisaties in de Duitse 
regio Emsland. Insteek van het project 
is vinden van en uitwisselen over dorps-
ontwikkelingstools en enkele specifieke 
thema’s. Er zijn veel raakvlakken op 
het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, 
dorpszorg, dorpshuizen en dorpsontwik-
kelingsplannen. In 2019 concretiseert de 
samenwerking zich rondom vier dorps-
ontwikkelingsprojecten.
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1. Gemeente Noordenveld
Opstart Dorpsbelevingsonderzoeken Peize

2. Gemeente Tynaarlo
Meedenken opstart Duurzame dorpsvisie en 
project Drents Groen Taarlo 

3. Gemeente Aa en Hunze
Ondersteuning bij opstellen 
huurovereenkomst dorpshuis De Kiep in 
Eexterveenschekanaal 

4. Gemeente Borger-Odoorn
Afronding LEADER-aanvraag 
dorpscentrum Buinerveen

5. Gemeente Emmen
Ondersteuning dorpshuis Stadhoes 
in Roswinkel bij aanvraag teruggaaf 
energiebelasting (€ 10.866 retour)

6. Gemeente Midden-Drenthe
Presentatie ‘Wat voor dorpshuis 
willen we zijn’ bij Dorpshuizenoverleg 

Waar waren we in 2018

7. Gemeente Coevorden
Begeleidende rol bij wandelroute De 
Rode Draad in Aalden, Benneveld en 

Oosterhesselen

8. Gemeente Westerveld
Nieuwe statuten Dorpsbelangen 

Nijensleek

9. Gemeente Hoogeveen
Plan Schoonhoven: versterken landschap 

Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande

10. Gemeente De Wolden
Ondersteuning verzelfstandiging 

dorpshuis De Havezate in De Wijk 

11. Gemeente Meppel
Opstartbijeenkomst 

Jong Belegen! 
Anders Wonen 50+

1 2

3

4

5

6

7

8

910

Een greep uit onze projecten en 
werkzaamheden door de hele 
provincie. Wilt u weten welke 
projecten en werkzaamheden 
we nog meer uitvoerden in 2018? 
Kijk dan op www.bokd.nl 

11

ASSEN
KANTOOR 
BOKD
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Onze financiën

van de provincie Drenthe ontvingen we 
een subsidie van ruim € 155.000 
 
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 

voor personele kosten (zoals salarissen, 
pensioenpremies en sociale lasten) gaven we 
een bedrag uit van iets meer dan € 130.000  
 
de uitgaven voor de ontwikkeling en uitvoering 
van activiteiten bedroegen zo’n € 15.000 
 
aan de bedrijfsvoering (zoals huisvestings-
kosten, kantoor- en organisatiekosten) 
besteedden we circa € 40.000 
 
er bleef nog wat geld over om de Algemene 
Reserve te versterken

In Uit
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Een positief saldo
In 2018 hebben we veel activiteiten ont-
plooid om onze doelen te bereiken. Dit 
jaarverslag staat er vol mee. We zijn blij dat 
de provincie, de gemeenten en onze leden 
ons daartoe financieel in staat stellen. We 
realiseren ons goed dat we met gemeen-
schapsgeld werken en doen daarom 
ieder jaar ons best om zuinig en sober te 
werken. Dat is ook in 2018 weer gelukt: we 
hebben het boekjaar met een (bescheiden) 
positief resultaat afgesloten.
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Dorpen en initiatieven 
op de kaart gezet
Drentse dorpen doen! 

Tijdens de Drentse Dorpendag op 13 oktober 
in Oosterhesselen lieten we zien wat 
dorpen doen in Drenthe. In een programma 
vol sprekers, uit met name dorpen zelf, 
konden de deelnemers inspiratie opdoen 
en met elkaar in gesprek gaan. Dat BOKD 
een uniek netwerk is, blijkt wel uit het feit 
dat de deelnemers uit alle gemeenten 
in Drenthe kwamen. Het leidde tot niet-
alledaagse ontmoetingen tussen actieve 
inwoners van dorpen.

In de ochtend vond onder leiding van 
Abel Darwinkel een gesprek plaats tussen 
Andreas Lameris (voorzitter Plaatselijk 
Belang Oosterhesselen), Jofien Brink 
(voorzitter BOKD), Bert Bouwmeester 
(burgemeester Coevorden) en Henk 
Jumelet (gedeputeerde Drenthe). Deze 
laatste maakte bekend dat de provincie 
30 dorpshuizen een gratis energiescan 
aanbiedt. 

Op het programma stonden verder sessies 
over Kanskaarten Hollandscheveld, jeugd-/
jongeren-projecten in Anloo en Midden-
Drenthe, Sportdorp Grolloo, De Rode Draad 
en Duurzaam dorp Drijber. Daarnaast waren 

er excursies naar het Zuster Morhpark in 
Oosterhesselen en Ecologisch bermbeheer 
in Benneveld.
Ook waren er colleges over dorpsvisies, 
een nieuwe kijk op krimp, de (nieuwe) rollen 
van dorpsbelangen en dorpsgericht werken 
in Coevorden. Speciaal voor dorpshuizen 
hadden we een programma samengesteld 
over verduurzaming en fondsenwerving.

“Goed bezocht, veel 
interactie en nieuwe 
ideeën uitgewisseld.”

“Interessante dag 
die laat zien wat er 
allemaal gebeurt.”

“Inspirerend om van 
anderen te horen wat 
zij hebben opgezet 
aan projecten.”
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Energieke dorpshuizen 
Uit de vragen die dorpshuizen aan ons 
stellen, zien we dat energievoorziening en 
duurzaamheid thema’s zijn die daar steeds 
meer aandacht krijgen. Veel dorpshuizen zijn 
al actief aan de slag met energiebesparing 
en -opwekking. Ze zien het als kans om de 
energie- en exploitatielasten te verlagen 
en daardoor activiteiten laagdrempelig te 
kunnen blijven aanbieden. Andere dorps-
huizen hebben nog niet zoveel gedaan. Ze 
weten niet goed waar ze moeten beginnen 
of het ontbreekt ze aan de financiën om 
maatregelen uit te laten voeren. Er is ook 
een groep die ervan droomt om toe te 
werken naar energieneutraliteit.
De provincie Drenthe werkt samen met 
Drentse gemeenten en andere organisaties 
aan de Regionale Energie Strategie (RES). 
Doel van de RES is om in 2030 49% minder 
CO2 te verbruiken. Dit lukt als er flink wordt 
ingezet op energiebesparing en op duur-
zame opwekking van energie. Dat moeten 
we met elkaar doen.

Wij ondersteunen al jaren de dorpshuizen in 
Drenthe die aan de slag willen met energie-
besparing en adviseren ook op het gebied 
van duurzaamheid en kostenbeheersing.
In 2018 heeft de provincie basisenergiescans 
beschikbaar gesteld. Om te bereiken wat

we met elkaar willen, is meer nodig. 
Dorpshuizen hebben behoefte aan maat-
werkadviezen. En soms ook aan extra 
ondersteuning bij het maken en financieren 
van de plannen. We zijn hierover in gesprek 
met de provincie Drenthe.
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“Energie besparen doen we omdat we 
duurzaam willen zijn. Het is geweldig dat 
we daardoor ook geld besparen. Want zo 
kunnen we onze activiteiten goedkoper 
aanbieden en is de kans groter dat de 
dorpsbewoner die niet zoveel te besteden 
heeft, ook mee kan doen.”
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Onderwijs 
en BOKD

Wij werken veel samen met onderwijsinstellingen
en verbinden hen aan concrete dorpsinitiatieven.  
Dit vergroot onze inzet, levert veel nieuwe inzichten  
en ideeën op en geeft studenten een mooi inzicht in  
het werk van actieve dorpen. Die ervaring nemen ze 
mee in hun verdere loopbaan.

Van Hall Larenstein, Management van de Leefomgeving:
Dorpsbelevingsonderzoek Borger-Odoorn en Peize / 
Landschapsgenese Taarlo / Sociaalecologische gevolgen 
van de terugkeer van de wolf in Drenthe / oriëntatiestages 
(kantoor BOKD)

  Rijksuniversiteit Groningen, Social Planning:
  Masterstudie Een andere kijk op krimp

Hanze University of Applied Sciences:
Kracht van de Veenkoloniën / Zorg in Gasselternijveen

Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel:
Onderzoek naar vinden van vrijwilligers

Kunstacademie Minerva, popcultuur:
Ontwerpen voor de inrichting van Hunebedcity  in Borger
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  Rijksuniversiteit Groningen, Social Planning:
  Masterstudie Een andere kijk op krimp

Hanze University of Applied Sciences:
Kracht van de Veenkoloniën / Zorg in Gasselternijveen

Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel:
Onderzoek naar vinden van vrijwilligers

Kunstacademie Minerva, popcultuur:
Ontwerpen voor de inrichting van Hunebedcity  in Borger

BOKD is lid van de Landelijke Vereniging voor 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 2018
Jofien Brink: voorzitter
Theo Brugman: secretaris 
Gerard Klein Koerkamp: penningmeester 
Hans Peeters: bestuurslid 
Grietus Ensing: bestuurslid 
Tonny de Leur: bestuurslid 

Medewerkers op 31 december 2018
Sonja Corsmit: bestuurssecretaris, secretariaat LVKK
Paul van Schie: adviseur dorpshuizen (dorpshuizen.nl)
Alle Postmus: adviseur dorpsbelangen
Luit Hummel: coördinator projectbureau
Roelof Huisman: Knapzakroutes

Björn Nienhuis en Roan de Mars:  stagiaires 
Mens en Maatschappij Van Hall Larenstein
Marit Gorter: masterstudent Sociale 
Planologie RuG, onderzoek demografische 
ontwikkelingen
 

Onze organisatie
Raad van Advies Dorpen 
Willy-Anne van Stiphout, Geerhardt Dijkhuis, Hermien 
Kerperien, Tonny de Leur, Willem Tanis, Harald Sloot

Raad van Advies Dorpshuizen 
Grietus Ensing, Hein Akerboom, Johan Bloemhof, Christel 
Vandermaelen, Ceciel Mentink, Koert Rossing, Anda Vonk

BOKD  Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ  Assen

netwerk duurzame dorpen
ontmoeten, delen & inspireren 

COLOFON
Dit is een uitgave van BOKD, vereniging voor Drentse dorpen en dorpshuizen 
Tekst: team, bestuur, Raad van Advies BOKD, Liesbeth Langen, Kees Hoogendijk
Eindredactie: Vertel! Communicatie & Schrijfbedrijf en Sonja Corsmit
Vormgeving: StudioSpijker
Fotografie/ beeldmateriaal: Saskia Jans, Kees de Graaf

www.lvkk.nlwww.dorpshuizen.nl www.netwerkduurzamedorpen.nl
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