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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering BOKD 

 

Woensdag 1 juni 2022 

Van 19.00 – 19.45 uur in het dorpshuis Nieuw-Balinge 

 

Aanwezig: 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BOKD waren zo’n 60 geïnteresseerden aanwezig 

bestaande uit bestuur, team, projectmedewerkers en leden van dorpsbelangenverenigingen en 

dorpshuizen. Zij kwamen uit Spier, Annen, Midden-Drenthe, Rolde, Yde de Punt, Grolloo, Nieuw-

Roden, Oud- en Nieuw Annerveen / Spijkerboor, Oranjedorp, Alteveer, Klazienaveen, Drijber, 

Gasselternijveenschemond, Hoogersmilde, Coevorden, Havelte, Broekstreek, Hollandscheveld 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen, Balloo, Plaatselijk Belang Alteveer-

Kerkenveld, Dorpsaccommodatie Zwiggelte, MFA De Schans Een, Christel Vandermaelen,  

Grietus Ensing, Zorgbelang Drenthe 

 

 

1. Opening  

Voorzitter Jofien Brink opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) en heet alle aanwezigen van 

harte welkom. Zij is verheugd over de grote opkomst. De ALV is in het dorpshuis De Heugte in 

Nieuw-Balinge. Dit dorpshuis kwam als winnaar uit de bus bij de laatste verkiezing Dorpshuis van 

het Jaar.  

 

Deze ALV zou 20 april 2022 gehouden worden, maar is uitgesteld omdat het BOKD-team door 

ziekte niet op volle sterkte was. Daardoor ziet het jaarverslag er qua lay-out ook anders uit dan u de 

laatste jaren van ons gewend was. 

 

Het jaar 2021 was voor ons allen een jaar van veranderingen. De stichting BOKD Projecten werd 

ondergebracht bij de vereniging BOKD. Na de ALV van vorig jaar zijn er twee nieuwe leden in het 

bestuur gekomen: Anda Vonk en Gerrit Volkers. Aangezien de ALV in 2021 digitaal plaatsvond, 

stellen Anda en Gerrit zichzelf nog even voor. 

In maart 2021 werd een coördinator aangesteld. Zij gaf eind 2021 aan haar werkzaamheden bij de 

BOKD te zullen beëindigen. Sinds april 2022 is Theo Andreae als interim-coördinator werkzaam voor 

de BOKD. Ook hij stelt zich voor tijdens de ALV. 

 

Als kleine organisatie hebben we gemerkt dat we kwetsbaar zijn. We zijn dan ook blij dat we met het 

projectteam en met de vaste medewerkers de gaten die vielen door ziekte, op hebben kunnen 

vullen. Daarnaast deed het projectteam, bestaande uit een aantal  ZZP’ers, een aantal projecten. 

Onder andere in het kader van de Sociale Agenda. Om daar iets meer over te horen stellen zij 

zichzelf voor en vertellen kort bij welke projecten zij betrokken zijn. Het projectteam bestaat uit: 

Femke Heythekker, Anton Bardie, (helaas afwezig, Luit Hummel introduceert hem), Jos Foppen, 

Winanda Hoegen en Daphne Wiebing (afwezig vanwege verplichting elders, Alle Postmus stelt 

Daphne voor bij afwezigheid. 
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Zoals uit het jaarverslag blijkt, zijn we er met elkaar in geslaagd het werkplan grotendeels uit te 

voeren. De voorzitter spreekt haar dank uit aan een ieder die hieraan zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen. 

 

BOKD is  meer gaan samenwerken met andere systeemorganisaties zoals CMO STAMM, 

Zorgbelang en SportDrenthe. Gezamenlijk kijken we naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk 

ideeën vanuit de leden te ondersteunen en als het nodig mocht zijn in projecten om te zetten. 

 

Samen met de landelijke vereniging LVKK en de andere provinciale verenigingen is er bij het 

Ministerie op aangedrongen om de dorpshuizen te compenseren voor de plotselinge stijging van de 

energielasten. De provincie gaf met het project Frisse Start dorpsorganisaties de mogelijkheid om 

een doorstart te maken. Via de gemeenten konden ze subsidie ontvangen voor Sociaal-Culturele 

activiteiten. 

 

Ook de Raden van Advies zijn het afgelopen jaar digitaal bijeengeweest. Met hun kennis en ervaring 

vervullen zij een klankbordfunctie voor de medewerkers en het bestuur van de BOKD. 

 

Tot slot roept de voorzitter de leden op om het bestuur en team te informeren over thema’s voor de 

toekomst en zaken waar men tegenaan loopt. Want gezamenlijk werken we aan leefbare, zorgzame 

en duurzame dorpen. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag BOKD 2021 – Werkplanverslag (verantwoording  aan de provincie) 

Het Jaarverslag 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Jaarrekening BOKD 2021 

Mondelinge toelichting door Gerard Klein Koerkamp, penningmeester 

De door de provincie Drenthe verleende subsidie ad € 275.996 is aanzienlijk hoger dan in de 

afgelopen jaren, omdat BOKD als systeemorganisatie een taak heeft gekregen bij de uitvoering van 

de Sociale Agenda van de provincie. De bijdragen van de gemeenten en de contributie-opbrengsten 

zijn overeenkomstig de begroting. 

 

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 was nog niet duidelijk hoe de bijdrage aan de 

uitvoering van de Sociale Agenda van de provincie vorm zou krijgen, bijvoorbeeld met extra 

personeelsleden of met het uitbesteden van projecten aan projectmedewerkers. In de praktijk is 

gekozen voor een mengvorm.  
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Daarom  wijken een aantal getallen van de jaarrekening af van die in de oorspronkelijke begroting. 

Zo zien we in regel 10 dat de extra subsidiegelden zijn besteed aan personeel in plaats van aan 

projecten. 

Aan de batenkant zien we dat 4 ton is ontvangen (bijdragen provincie, gemeenten en 

lidmaatschapsgelden) en dat aan de uitgavenkant 4 ton is uitgegeven. Financieel hebben we dus 

quitte gedraaid.  

 

Vragen vanuit de vergadering 

Jan Willem Nieuwenhuis heeft de penningmeester via de mail een aantal vragen gesteld welke naar 

tevredenheid zijn beantwoord. 

Eén van de vragen betreft het feit dat extra geld naar personeelslasten is gegaan. Om uitvoering te 

kunnen geven aan alle projecten is het aantal (project)medewerkers uitgebreid. Dat verklaart de 

toename van de personeelslasten aldus de penningmeester.  

 

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

jaarrekening 2021 door de leden van de vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

 

7. Verslag Kascommissie 2021 en benoeming nieuwe leden 2022 

De kascommissie bestaat ook in 2022 uit Willy Groen namens Dorpsgemeenschap Uffelte en  

Aukje Streefkerk namens dorpshuis De Tille Witteveen. 

De kascommissie kwam 1 juni 2022 voorafgaand aan de ALV bijeen voor de controle van de 

jaarstukken 2021. De jaarrekening 2021 is opgesteld door HD Accountants en daarvan is een 

samenvatting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp gemaakt. 

 

De kascommissie heeft alle stukken bekeken. De vragen die zij had, zijn naar tevredenheid 

beantwoord. De kascommissie is akkoord met de jaarstukken 2021. 

 

De kascommissie adviseert de ledenvergadering  decharge aan de penningmeester te verlenen voor 

het gevoerde financiële beheer en daarmee ook aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

Dit advies wordt door de aanwezige leden met applaus overgenomen en bevestigd. 

 

Benoeming nieuwe leden 2022 

De huidige leden van de kascommissie treden af. 

 

Als nieuwe leden van de kascommissie benoemt de ALV: Jan Willem Nieuwenhuis (Plaatselijk 

Belang Drijber) en Emko Dolfing (Vereniging van Dorpsbelangen Spier).  

 

8. Vaststellen begroting 2022 

Mondelinge toelichting door Gerard Klein Koerkamp, penningmeester 

De statuten schrijven voor dat de begroting door de Ledenvergadering wordt vastgesteld. De 

begroting 2022 geeft aan dat we doorgaan op de weg die we in 2021 zijn ingeslagen. De BOKD voert 

o.a. activiteiten in het kader van de Sociale Agenda van de provincie uit.  

Het meest opvallende is dat de resultaatrekening een dikke min vertoont. Dat heeft voornamelijk te 

maken met de projecten waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet duidelijk was 

of en in welke omvang deze in uitvoering zouden worden genomen.  
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Na de toelichting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp wordt de begroting 2022 door de 

leden vastgesteld.  

 

9. Benoeming nieuwe bestuursleden 

Bestuurslid Tonny de Leur is aftredend en herkiesbaar. De ALV gaat akkoord met de herbenoeming 

van Tonny de Leur. Tonny bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen. 

 

10. Rondvraag 

Henk Mulder, dorpshuis Assen, vraagt wie bepaalt welke projecten worden uitgevoerd. Is de BOKD 

daar vrij /onafhankelijk in of bepaalt de provincie dat? 

Voorzitter Jofien Brink: de Sociale Agenda waar veel projecten uit voortkomen is opgesteld door 

systeemorganisaties en provincie in gezamenlijkheid. Veel projecten zijn vanuit een behoefte van de 

dorpen ontstaan.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 19.45 uur af.  

 

De bijeenkomst wordt vervolgd met een themagedeelte over de maatschappelijke waarde van elk 

dorp(sinitiatief) met medewerking van algemene inleider Erik Meij, CMO STAMM en Winanda 

Hoegen. 

 

 

Voor akkoord: 

BOKD         BOKD 

 

 

Jofien Brink        Sonja Corsmit 

Voorzitter        Bestuurssecretaris 


