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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD 
Woensdag 21 april 2021 
Van 19.30 – 21.30 uur digitaal via ZOOM 
 

Aanwezig: 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BOKD namen zo’n 80 geïnteresseerden deel via ZOOM, 
bestaande uit bestuur, team en leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen.  
Zij kwamen uit de volgende Drentse dorpen: 2e Exloërmond, Alteveer, Annen, Assen, Balloo, 
Buinen, Buinerveen, Dalen, De Groeve, Donderen, Drijber, Drouwen, Dwingeloo, Eexterveen, 
Ekehaar, Emmen, Erm, Exloo, Fluitenberg, Foxwolde, Gasselternijveen, Gasteren, Gieterveen, 
Grolloo, Haren, Hoogeveen, Hooghalen, Huis ter Heide, Kerkenveld, Klazienaveen, Koekange, 
Mantinge, Nieuw-Weerdinge, Nijensleek, Nijeveen, Peize, Roden, Rolde, Schoonebeek, Schoonloo, 
Uffelte, Valthe, Veeningen, Vledder, Wapse, Weerdinge, Wijster, Witteveen, Yde, Zandpol, Zeegse, 
Zweeloo, Zwiggelte en Zwinderen 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Leden van dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen, te weten Dorpshuis Exloo, De Spil Zweeloo, 

Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek, Belangengroep Koekangerveld 

 

1. Opening vergadering 

Annyttsje Pruim, coördinator van de BOKD, heet iedereen welkom en stelt zich kort voor aan de 
deelnemers. Zij is per 1 maart begonnen en is technisch voorzitter voor deze vergadering. De 
vergadering wordt genotuleerd en opgenomen ten behoeve van de verslaglegging. We starten om 
19.30 uur. 
 

2. Mededelingen 

De leden hebben  2 kaarten thuisgestuurd gekregen die in de vergadering gebruikt gaan worden. 
Er wordt een film getoond waarin onze voorzitter Jofien Brink haar woord tot de leden richt. Daarna 
neemt zij het woord. 
 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. Er is een aantal leden dat zich voorafgaand aan de vergadering 
schriftelijk heeft afgemeld, deze staan hierboven vermeld bij ‘afwezig met kennisgeving’. 
 

4. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2020 

De concept notulen van 16 september 2020 worden zonder op- en aanmerkingen definitief 
vastgesteld. 
 

5 Jaarverslag BOKD 2020 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het ledenjaarverslag en dit wordt navolgend door de 
vergadering vastgesteld. 
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6 Jaarrekening BOKD 2020 

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Gerard Klein Koerkamp en nodigt hem uit om de 

Jaarrekening BOKD 2020 te bespreken. Met de vergaderstukken is een samenvatting meegezonden 

die laat zien hoe we in 2020 financieel hebben gedraaid.  

De exploitatierekening geeft aan welke inkomsten we hebben ontvangen en waaraan we het geld 

hebben uitgegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van het jaar 2019 en die van de begroting 2020 

weergegeven.  

De balans geeft aan hoe onze financiële positie aan het eind van 2020 was.  

De exploitatierekening laat zien dat de inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk waren. Uiteindelijk 

hebben we nog € 116 overgehouden.  

Aan de batenkant waren de inkomsten van subsidies fors hoger dan in 2019 omdat we van de 

provincie Drenthe extra gelden hebben ontvangen om een begin te kunnen maken met de uitvoering 

van projecten op basis van de vorig jaar gepresenteerde Sociale Agenda. De overige opbrengsten zijn 

wat lager dan begroot omdat we minder opbrengsten hebben ontvangen voor de uitvoering van 

projecten van derden.  

Bij de uitgaven vallen met name de projectkosten op en de uitgaven voor salarissen en sociale lasten. 

Dit komt mede door de inhuur van personeel voor het uitvoeren van projecten.  

De balans geeft aan dat onze financiële positie gezond is. Er zijn enkele bestemmingsreserves, dus 

een reservering voor enkele concreet omschreven bestemmingen. Daarbij zit ook een reservering 

voor het 50-jarig jubileum dat we als vereniging in 2025 hopen te kunnen vieren. Tot slot valt op te 

merken dat onze algemene reserve groot genoeg is om mogelijke financiële tegenvallers in de 

toekomst te kunnen opvangen.  

Na deze toelichting door de penningmeester zijn er geen vragen of opmerkingen waarna de 

jaarrekening 2020 digitaal door de leden van de vergadering wordt vastgesteld. 

 

7 Verslag Kascommissie 2020 

De kascommissie, bestaande uit Aukje Streefkerk (dorpshuis De Tille Witteveen) en Willy Groen 
(dorpsgemeenschap Uffelte) zijn donderdag 15 april online bijeen geweest. Daarbij waren ook 
bestuurssecretaris Sonja Corsmit, penningmeester Gerard Klein Koerkamp, bestuurslid Hans 
Peeters en (telefonisch) een vertegenwoordiger van HD Accountants aanwezig. De kascommissie 
verleent decharge aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beheer en daarmee ook aan 
het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.. 

Aukje Streefkerk uit Witteveen en Willy Groen uit Uffelte hebben aangegeven ook  de controle van 
het jaarwerk van 2021 uit te willen voeren. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
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8 Vaststellen begroting 2021 

Aan de batenkant zijn de gepresenteerde cijfers fors hoger dan die in de begroting 2020 en de 

resultaten van 2019. De van de provincie Drenthe te verwachten subsidie is aanzienlijk hoger omdat 

BOKD als systeemorganisatie een taak heeft bij de uitvoering van de Sociale Agenda. De andere 

cijfers aan de batenkant zijn in lijn met die uit eerdere jaren.  

Aan de lastenkant valt de post Projectkosten op. Deze bevat met name de te verwachten kosten die 

verbonden zijn aan (personele lasten van) de uitvoering van projecten uit de Sociale Agenda van de 

provincie.  

Na de toelichting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp wordt de begroting 2021 digitaal 

door de leden vastgesteld. 

 

9 Benoeming nieuwe bestuursleden 

Aftredend en niet meer herkiesbaar na 3 termijnen van 4 jaar bestuursleden Hans Peeters en Grietus 

Ensing. 

Kandidaatstelling en benoeming bestuursleden Gerrit Volkers en Anda Vonk. De ledenvergadering 

gaat akkoord met de kandidaatstelling van Gerrit en Anda. 

 

Aftreden leden Raad van Advies 

Het bestuur laat weten dat in 2020 Christel Vandermaelen en Karin Zwaan zijn afgetreden als leden 

van de Raad van Advies Dorpshuizen. 

 

10 Rondvraag 

Na afloop van der vergadering werden er geen vragen gesteld. 

 

Voor de presentaties na het formele gedeelte verwijzen wij u nogmaals naar onze website: 

https://www.bokd.nl/nieuws/drukbezochte-online-algemene-ledenvergadering/ 

11 Sluiting 

De vergadering wordt online om 21.30 uur gesloten. Voorzitter Jofien Brink dankt ieder voor zijn of 

haar deelname. 

 

Voor akkoord; 

BOKD         BOKD 

 

 

Jofien Brink        Sonja Corsmit 

Voorzitter        Bestuurssecretaris 

https://www.bokd.nl/nieuws/drukbezochte-online-algemene-ledenvergadering/

