
Meten gevolgen Coronacrisis op 
dorpshuizen en dorpsinitiatieven 
in Drenthe

Tussenrapportage

Alle dorpshuizen hebben te maken met omzetderving, 
32% van de dorpshuizen kan dit niet opvangen!

Veel dorpsbelangen, dorpsinitiatieven en buurt- en dorpshuizen ondervinden de nadelige 
gevolgen van de coronacrisis. Het sociale leven is nagenoeg stil komen te liggen. Tal van 
dorpsinitiatieven gaan niet meer door of worden in aangepaste vorm aangeboden. Buurt- 
en dorpshuizen hebben het zwaar te verduren. 

Met ingang van 16 maart 2020 zijn nagenoeg alle buurt- en dorpshuizen gesloten waardoor zij 
veel inkomsten mislopen. Genoemde zaken maken dat veel mensen, dorpen en dorpshuizen 
onzeker zijn over de toekomst en zich zorgen maken over een tekort aan vrijwilligers en/ of 
financiële middelen.

Als buurt- en dorpshuizen omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan 
juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote 
groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentrum 
draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is 
aan contact en ontmoeting!

Begin april stuurden we alle bij ons bekende dorpshuizen en dorpsinitiatieven, ook die niet bij 
BOKD aangesloten zijn, een verzoek om onze vragenlijst in te vullen. Ze kregen daartoe de 
gelegenheid tot 11 mei 2020. 

We hebben circa 120 reacties ontvangen. Het merendeel van deze reacties komt van 
dorpshuizen (96 stuks). De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden voor 
lobbydoeleinden, één op één adviezen aan de respondenten en voor specifieke activiteiten 
van BOKD in de komende maanden.
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“Aan barinkomsten, 

zaalhuur, deelnamegelden 

Keramiekcursussen etc, 

deelnamegelden van de 

wandeltocht, deelnamegelden 

Koningsdag, deelnamegelden 

darttoernooi en Bingo’s schat ik 

dat we ca. € 20.000,00 zullen 

mislopen.”

“Als ons dorpshuis in gevaar 

komt hebben wij geen 

ontmoetingsplek. De plek waar 

onze initiatieven bedacht en 

uitgevoerd worden.”
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Op basis van de reacties trekken we de volgende (voorlopige) conclusies:

1.    Alle dorpshuizen ervaren omzetderving. Vooral grotere dorpshuizen hebben het zwaar.

2.   Een derde van de dorpshuizen kan de verliezen NIET opvangen.

3.   Dorpshuizen vragen om (financiële) hulp. 

4.   Dorpshuizen, dorpsbelangen en dorpsinitiatieven zijn bang om vrijwilligers kwijt te raken.

5.   Dorpsbelangen maken zich zorgen over voortgang overleggen en projecten.

Conclusie 1: 
Alle dorpshuizen ervaren omzetderving, vooral grotere dorpshuizen hebben het zwaar.

Alle dorpshuizen ervaren omzetderving. Bij het ene dorpshuis is 
dit een beperkt percentage, anderen denken een groot deel van 
de jaaromzet mis te lopen. In het voorjaar worden immers veel 
activiteiten en festiviteiten (bijv. dorpsfeesten) in dorpshuizen 
georganiseerd. De financiële tekorten verschillen behoorlijk en 
lopen uiteen van € 275 tot € 32.000 over de periode 16 maart 
t/m 1 juni 2020. Met name de ‘grote jongens’ lijken het zwaar te 
hebben, grote dorpshuizen met betaald personeel. Het heeft 
diverse gevolgen, maar gaat vooral ten koste van geplande 
investeringen in renovatie, innovatie en duurzaamheid.

Conclusie 2: 
Een derde van de dorpshuizen kan de verliezen NIET opvangen.

In de enquête geeft 32% van de dorpshuizen aan dat de crisis grote 
financiële gevolgen heeft. Het drukt zodanig op de begroting, dat nu 
al de verwachting wordt uitgesproken dat ze dit niet zelf op kunnen 
vangen. Dit heeft tevens grote gevolgen voor de continuïteit van 
deze cruciale dorpsvoorziening!



Conclusie 3: 
Dorpshuizen vragen om (financiële) hulp.

Bij de vraag wat nodig is geeft een grote groep (68%) aan extra 
financiële ondersteuning nodig te hebben: de tekorten zijn groot 
en op termijn niet houdbaar. De gederfde inkomsten gaan ten 
koste van de reserves en dat betekent dat geplande renovaties 
en investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid op de lange baan 
worden geschoven.

Conclusie 4: 
Dorpshuizen en dorpsinitiatieven zijn bang om vrijwilligers kwijt te raken.
 

Veel dorpshuizen en dorpsinitiatieven zijn bang om 
hun vrijwilligers kwijt te raken tijdens en na deze 
crisis. Aan de ene kant omdat ze het lastig vinden 
om hun huidige vrijwilligers betrokken te houden, 
aan de andere kant omdat een groot aantal 
vrijwilligers in een kwetsbare doelgroep zit.

Conclusie 5:
Dorpsbelangen maken zich zorgen over voortgang overleggen en projecten. 

Dorpsbelangen hebben hun activiteiten noodgedwongen op een 
lager pitje gezet. Reguliere (bestuurs-)vergaderingen gaan niet door 
en veel Algemene Ledenvergaderingen die vaak in het voorjaar 
plaatsvinden zijn uitgesteld. Ook een aantal dorpsvisietrajecten is 
opgeschort. Dorpsbelangen zitten met vragen over het herstarten 
van hun activiteiten. Vragen over de mogelijkheden van digitaal 
contact en E-health. Vragen over contacten met overheden en 
organisaties. Ook vragen over uitloop en afstel van projecten en 
coulance bij fondsen. 

“Het contact tussen de mensen. 

Mensen raken in een isolement 

nu ze elkaar niet meer zien. 

Verenigingsleven en activiteiten 

dreigen te imploderen. Impasse 

voor de gemeenschapszin op 

wijk/buurtniveau.”

“We waren voor corona heel actief op meerdere 

fronten. Werkgroepen hadden veel activiteiten 

gepland. De uitwerking van de plannen was 

in volle gang en de resultaten waren positief. 

Het niveau was erg hoog. We moeten met z’n 

allen erg ons best doen om het niveau van voor 

corona weer te evenaren.” 

“Door het stilvallen, 

ontbreekt ook de onderlinge 

communicatie. Waardoor 

ook planvorming of 

brainstorming over de 

toekomst ontbreekt.”
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Hoe nu verder?
We willen met de resultaten van deze vragenlijst een aantal acties/activiteiten opzetten:

In de eerste plaats gebruiken we de resultaten voor lobby naar rijk, provincie 
en gemeenten. Deze lobby is meteen bij de start van de Coronacrisis gestart. 
Momenteel wordt er gelobbyd om dorpshuizen in aanmerking te laten komen 
voor de noodsteun van 4000 euro. Daarnaast vragen we ook aan Provincie en 
gemeenten om dorpshuizen en dorpsinitiatieven te ondersteunen. Door middelen 
of hulp beschikbaar te stellen of anderzijds coulant op de treden.

Delen kennis en ervaringen tussen dorpshuizen en dorpsinitiatieven, via 
informatiekanalen BOKD en specifieke (online) bijeenkomsten. Zo werken we met 
collega’s uit het hele land aan meer informatie over protocollen voor openstelling 
van dorpshuizen (kijk voor meer informatie op www.dorpshuizen.nl).

We geven eén op eén advies aan dorpshuizen, dorpsbelangen en dorpsinitiatieven 
of verwijzen door naar partners van BOKD. Daarbij maken we ook dankbaar gebruik 
van de extra middelen die Provincie Drenthe beschikbaar heeft gesteld.

Meer informatie?
Op www.bokd.nl/corona delen we regelmatig informatie die te maken hebben met de 
Corona-crisis.  De (geanonimiseerde) resultaten van de enquête zijn op verzoek beschikbaar 
voor overheden, kennisinstellingen en ondersteuners van dorpshuizen en dorpsbelangen. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de adviseurs van BOKD via 
telefoonnummer 0592-315121 of e-mail info@bokd.nl.
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