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Alle dorpshuizen 
hebben te maken
met omzetderving,
32% van de dorps-
huizen 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. 

Onzekere toekomst buurt- en dorpshuizen
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.

Per 1 juni 2020 zijn de eerste dorpshuizen voor-
zichtig weer open gegaan, met in acht neming 
van de door de RIVM gestelde richtlijnen. Veel 
dorpshuizen kiezen er voor om nog niet open te 
gaan: gebrek aan vrijwilligers (want vaak kwetsbare 
groep), minder activiteiten en onzekerheid over 
verantwoordelijkheden en richtlijnen zijn daarbij 
argumenten.

Assen, juni 2020
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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 buurthuis 
draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte  
is aan contact en ontmoeting! 

Dorpsinitiatieven: consequenties sociale structuur
Ook dorpsbelangenorganisaties en dorpsinitiatieven lopen tegen de gevolgen van de 
coronacrisis aan. Vrijwilligers kunnen elkaar niet meer ontmoeten, evenementen worden 
afgezegd, dorpsvisietrajecten liggen stil. En ook afspraken en participatietrajecten met 
gemeenten zijn vaak opgeschort. Financieel misschien wat minder ingrijpend, maar sociaal  
des te meer. Gelukkig zijn er ook veel mooie acties tot stand gekomen om medebewoners  
een hart onder de riem te steken. Dorpsbelangen zitten zeker niet stil.

Veel reacties op vragenlijst
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. Na aftrek van dubbelingen en onjuist ingevulde 
reacties komen we op 112 unieke respondenten. Het merendeel van de reacties komt 
van dorpshuizen (92 stuks). De resultaten van de vragenlijst zullen gebruikt worden voor 
lobbydoeleinden, eén op eén adviezen aan de respondenten en voor specifieke activiteiten 
van BOKD in de komende maanden.

Aantal respondenten:

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

112
respondenten
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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 zullen 

mislopen.”

“Wij missen ongeveer € 13.000 per 

maand aan barinkomsten. Wij zijn 

een actief dorpshuis en organiseren 

heel veel zoals de maandelijkse 

pubquiz (100-120 bezoekers), 

dansfeesten en de jaarlijkse 

toneeluitvoering (3 a 4 avonden met 

volle zalen). Dat gaat dit jaar allemaal 

niet door, maar we hebben wel twee 

personeelsleden op de loonlijst staan 

en de huisvestingslasten lopen ook 

gewoon door.”

Op basis van de reacties trekken we de volgende 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 kwetsbare groepen en 

  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 € 39.000 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.

→ Het totaal aan omzetderving van alle 
respondenten zoals opgegeven in 
onze enquête bedroeg € 809.923  
(92 dorpshuizen van de circa 180 buurt- 
en dorpshuizen hebben gereageerd op 
onze enquête)
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Conclusie 2: 
Een derde van de dorpshuizen kan de verliezen 
NIET opvangen.

n de enquête geeft 31% 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.

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.

“Als ons dorpshuis in gevaar 

komt hebben wij geen 

ontmoetingsplek. De plek waar 

onze initiatieven bedacht en 

uitgevoerd worden.”

“Voor de korte termijn  

(3 maanden) kunnen we het 

verlies opvangen. Wel zullen 

investeringen daardoor 

doorschuiven. Als daarna 

beperkende maatregelen blijven 

gelden, zal dit op de langere 

termijn van grote invloed zijn op 

de functie van ons dorpshuis en 

op de exploitatie daarvan.”

weinig tot niets

Een tekort maar wij 

kunnen dit opvangen

Een tekort dat wij 

niet kunnen opvangen 

8 
(7%)

68
(62%)

33
(31%)

0  20  40  60  80

→ Op 12 juni heeft het Ministerie van Economische Zaken de SBI codes van 
gemeenschapsvoorzieningen toegevoegd aan de lijst van getroffen sectoren 
van de TOGS-regeling. Dat is een hele mooie stap, maar niet alle buurt- en 
dorpshuizen komen in aanmerking voor compensatie en velen hebben 
tekorten die de komende tijd ver boven de maximum compensatie uit 
komen.
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Conclusie 4: 
Dorpshuizen en dorpsinitiatieven zijn bang om 
kwetsbare groepen en vrijwilligers kwijt te raken. 

 
Veel dorpshuizen en dorpsinitiatieven zijn bang om hun vrij-
willigers 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.

Daarnaast maken ze zich zorgen over de sociale consequenties. 
Voor veel mensen zijn de projecten van dorpshuizen en 
dorpsbelangen een welkome afleiding, zorgen ze voor sociale 
contacten en ook zinvolle dagbesteding.

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

Dorpsbelangen hebben veel van 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, bijvoorbeeld welke richtlijnen gelden voor (alternatieve) 
activiteiten. Vragen over de mogelijkheden van digitaal contact en 
E-health. Vragen over contacten met overheden en organisaties. 
En ook vragen over uitloop en afstel van projecten en coulance 
bij fondsen. Lopende projecten of projecten in ontwikkeling zijn 
gebaseerd op gebruikers- of bezoekersaantallen, die wellicht de 
komende maanden / jaren niet gehaald gaan worden.

Met name dorpen die afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in sociale 
projecten, de ’zorgzame dorpen’ zoals BOKD ze noemt, konden wel 
meteen reageren op de crisis en verzorgden al snel tal van acties en 
hulpprojecten. 

“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.”

“Door het stilvallen, 

ontbreekt ook de onderlinge 

communicatie. Waardoor ook 

planvorming of brainstorming 

over de toekomst ontbreekt.”

“De sociale contacten verwa-

teren doordat verenigingen, 

( jeugd)soos, dorpsborrel, 

koffieochtend allemaal niet 

meer doorgaan. Er is minder 

controle of mensen nu buiten 

de boot vallen.”

“Sociale cohesie wordt 

minder, onzekerheid over 

de bezetting na de crisis, 

wegvallen van activiteiten 

en vrijwilligers die 

wellicht stoppen.”

“Alles verloopt langzamer,

de vergaderingen van ons 

bestuur gaan niet door 

en ook de ALV ging niet 

door”.
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Wat is er tot nu toe met de 
onderzoeksresultaten gebeurd?

BOKD heeft van de provincie Drenthe tijdelijk extra middelen gekregen om 
dorpsorganisaties en -initiatieven te ondersteunen bij het maken van nieuwe plannen 
of aanvragen van fondsen en steunmaatregelen in verband met de Corona-crisis.

Via acties van onder andere BOKD, onze landelijke koepel LVKK en onze 
zusterorganisaties en LSA Bewoners hebben de afgelopen weken diverse Kamerleden 
vragen aan de minister gesteld. Dat heeft er toe geleid dat op 26 mei twee moties in de 
Tweede Kamer zijn aangenomen. Op 12 juni heeft het Ministerie van EZK de SBI-codes 
van buurt- en dorpshuizen toegevoegd aan de lijst met getroffen sectoren en daardoor 
komen nu zij nu wel in aanmerking voor financiële compensatie.

BOKD is met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en de Veiligheidsregio Drenthe 
(VRD) in gesprek over een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van buurt- 
en dorpshuizen in Drenthe. Deze vragenlijst wordt samen met het invulprotocol en 
coronaposter beschikbaar gesteld aan buurt- en dorpshuizen door Drentse gemeenten 
en BOKD.

Meerdere gemeenten hebben interesse getoond in de uitkomsten van ons onderzoek. 
BOKD heeft de tussenrapportage gedeeld met de gemeentelijke contactambtenaren 
voor dorpshuizen en dorpsbelangen. Daarbij hebben we ook geanonimiseerde 
gegevens per gemeente beschikbaar gesteld.

In verband met de versoepeling van maatregelen per 1 juni 2020 heeft BOKD 
meegewerkt aan een invulprotocol voor dorpshuizen en andere informatie ten behoeve 
van heropening van dorpshuizen.

BOKD heeft de eerdere tussenrapportage gedeeld met ambtelijke vertegenwoordigers 
van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VDG en zal de resultaten 
zoals verwoord in deze eindrapportage op 18 juni delen met de bestuurders die 
vertegenwoordigd zijn in de commissie Gezondheid en Welzijn van VDG.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Wat doet BOKD?
We willen met de resultaten van deze vragenlijst een aantal acties/activiteiten opzetten:

In de eerste plaats gebruiken we de resultaten van de vragenlijst voor lobby naar 
rijk, provincie en gemeenten. Momenteel wordt er gelobbyd om dorpshuizen in 
aanmerking te laten komen voor de landelijke noodsteun. Daarnaast vragen we ook 
aan Provincie en gemeenten om dorpshuizen en dorpsinitiatieven te ondersteunen. 

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.

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 tel: (0592) 315 121 of 
email: info@bokd.nl.

Data per gemeente
We hebben een aantal data uit de vragenlijst 
verwerkt tot een kort overzicht per gemeente. 
Deze informatie vindt u op de volgende 
pagina’s. Meer gedetailleerde informatie 
is na overleg beschikbaar.
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Aa en Hunze
Geschat tekort:  € 77.354

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

18
respondenten

Assen
Geschat tekort:  € 40.000

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

3
respondenten

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning
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Borger-Odoorn 
Geschat tekort:  € 64.000

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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7
respondenten

Coevorden 
Geschat tekort:  € 50.500

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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10
respondenten

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties
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De Wolden
Geschat tekort:  € 103.410

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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10
respondenten

Emmen 
Geschat tekort:  € 94.102

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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13
respondenten

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties
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Hoogeveen
Geschat tekort:  € 131.960

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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9
respondenten

Meppel
Geschat tekort:  € 5.000

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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1
respondent

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties
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Midden-Drenthe
Geschat tekort:  € 91.807

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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16
respondenten

Noordenveld
Geschat tekort:  € 21.340

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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6
respondenten

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties
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Tynaarlo
Geschat tekort:  € 22.850

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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6
respondenten

Westerveld
Geschat tekort:  € 107.600

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Niet op te 
vangen

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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13
respondenten

Kennis/AdviesExtra financiële 
ondersteuning

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties
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Provincie Drenthe
Geschat tekort:  €  809.923

De Coronamaatregelen 
hebben effect op:

Inkomstenderving is: We hebben behoefte aan:

Financieën Op te vangen Kennis/AdviesNiet op te 
vangen

Extra financiële 
ondersteuning

Elkaar 
ontmoeten

Vrijwillige 
inzet
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112
respondenten

     Dr. Nassaulaan 3a, 9401 HJ  Assen

Respondenten:

  Dorpshuizen
  Dorpsorganisaties


