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Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 2020  

dit plan is ingediend september 2019, ver voor coronatijd.  

 

Naam organisatie : Vereniging Dorpswerk Noord-Holland  

Adres : Lijsterbesweg 33 

Postcode en woonplaats : 1744 LK  Sint Maarten 

Website : https://www.dorpswerknh.nl 

Bank/Giro rekeningnummer : NL90RABO0130873454  

Kamer van Koophandel 

nummer 

: 37138622 

   

Contactpersoon : Sam Mulder / Yvonne Jonkman 

Telefoonnummer : 06-51328372 

E-mail : secretaris@dorpswerknh.nl 

   

Periode subsidieaanvraag : 2020 

Integrale uurprijs : € 85 excl. Btw; € 102,85 incl. 21% btw.  

   

Beleidsplan provincie NH : Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Duurzaam Doorpakken’ 

 

Bijdrage aan beleidsdoel 

Deze aanvraag past binnen het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’2019-2023 van de provincie 

Noord-Holland. Dorpswerk NH wil in 2020 haar rol als verbinder, ontwikkelaar, aanjager en 

belangenbehartiger verdiepen en doorontwikkelen. Het bestaande consolideren en daarnaast, 

aansluitend op de provinciale thematiek:  nieuwe contacten leggen, vraagstukken signaleren, 

ondersteuningsmethodieken (mede) ontwikkelen en de binding versterken met inwoners van kleine 

kernen in Noord-Holland.  

 

1. Samenwerking Dorpswerk Noord-Holland en de provincie  

Provincie Noord-Holland en (rechtsvoorgangers van) Vereniging Dorpswerk Noord-Holland werken al 

sinds 2012 samen aan een vitaal en leefbaar platteland en kleine kernen in de provincie. In 

gezamenlijkheid en ieder vanuit de eigen rol en taken. In de periode 2020-2023 sluit de samenwerking 

en de uitvoering aan bij het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Dorpswerk Noord-Holland gaat 

in 2020 uit van een bijdrage van € 60.000.  
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2. Vereniging Dorpswerk Noord-Holland  

Het doel van de vereniging is het op onafhankelijke wijze ondersteunen en behartigen van belangen 

van aangesloten dorpen en buurtschappen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties in de 

provincie Noord-Holland. Gericht op het voortbestaan, het behoud en zo mogelijk het verbeteren van 

de leefbaarheid in buurt, dorp of gemeenschap. 

Werkwijze 

Jaarlijks stelt Dorpswerk NH een activiteitenplan op waarin doelen, activiteiten en resultaten concreet 

zijn omschreven. Voor de uitvoering van dit activiteitenplan geeft het bestuur opdracht aan 

zelfstandig professionals (adviseurs).  

 

Leden 

Onze leden zijn dorpsraden (dorpsbelangenorganisaties) en dorpshuizen. Op 1 september 2019 zijn 48 

dorpsraden (van de +- 140) en 86 dorpshuizen (van de +- 130) ingeschreven bij Dorpswerk NH. 

Leden betalen contributie en ontvangen de digitale nieuwsbrief, kunnen gebruik maken van diensten 

van adviseurs en worden uitgenodigd voor workshops en andere activiteiten. Dorpswerk NH heeft 

vanuit haar 134 leden, en een achterban van nog eens circa 130 niet-leden, een bereik naar 350.000 - 

400.000 inwoners van Noord-Holland.  

 

 

Bestuur per 1-9-2019 

Bestuursleden van de Vereniging Dorpswerk Noord-Holland zijn:  

Nico Bijman (voorzitter)  

Sam Mulder (secretaris) 

Ad Ruiter (penningmeester) 

Ruud Bakker 

Petra Taams 

Yvonne Jonkman  

 

Landelijk netwerk 

Op landelijk niveau nemen bestuursleden van Dorpswerk NH deel aan de ledenraad van de Landelijke 

Vereniging Kleine Kernen (LVKK). Adviseurs bezoeken het overleg van de landelijke samenwerking 

binnen Dorpshuizen.nl en het overkoepelende coördinatorenoverleg van de LVKK. De LVKK is tevens  
lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. in kennisdeling en de organisatie 

van het Europees Plattelands Parlement (European Rural Parliament).  
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3. Beleid  

Onze ambitie vatten we samen in acht punten:  

- Werken aan leefbaarheid vanuit de behoeften en beleving van de leden, met oog voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

- De belangrijkste functies van Dorpswerk NH zijn te definiëren als:  

• Netwerk van kennis en ervaring via informatie-uitwisseling, advies en ondersteuning op 

maat, scholing via workshops, bijeenkomsten, kennis delen via online middelen (website, 

nieuwsbrieven, sociale media) 

• Ontwikkelen en aanjagen van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties 

• Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief naar overheden en 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties  

 

- Samenwerken in een groter netwerk van Noord-Hollandse organisaties die bijdragen aan de 

leefbaarheid van platteland en de kleine kernen. 

- De samenwerking en de subsidierelatie met provincie Noord-Holland voorzetten. 

- Verbreden van onze projecten en activiteiten en zoeken naar bijbehorende 

samenwerkingspartners en co-financiers.  

- Onze kennis en expertise op alle niveaus (lokaal, gemeentelijk, provinciaal, landelijk) inzetten, 

uitdragen en vergroten.  

- Communicatie en pr: de meerwaarde van ons werk en onze netwerken beter zichtbaar maken 

bij leden, niet leden, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeenten.  

- Ruimte creëren voor groei van de werkorganisatie van Dorpswerk Noord-Holland waarbij de 

overzichtelijkheid ervan in het oog gehouden moet worden. 

4. Speerpunten voor 2020  

Dorpsorganisaties zorgen er, met de inzet van honderden vrijwilligers, voor dat de leefbaarheid in het 

dorp in stand blijft. Ze koesteren het goede van het platteland en hun kleine kern en lopen voorop bij 

actuele ontwikkelingen. Het organiserend vermogen in dorpen is groot. Net als de creativiteit. In elk 

dorp zijn actieve inwoners te vinden. Soms is er steun nodig: voor het verhelderen, het kunnen vragen 

van advies of bij praktische zaken. Dorpswerk NH kijkt, praat, denkt en helpt mee en geeft dorpen een 

steun in de rug bij ‘het zelf doen’. 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben een directe weerslag op de leefomgeving van mensen. 

Actuele thema’s die spelen betrekt Dorpswerk NH concreet in haar activiteitenplan.  

 

1.  Leefbaarheid,gezonde leefomgeving,  vrijwillige inzet 

Hoe hou je mensen in het dorp betrokken, hoe zorg je voor dorpsbinding en hoe vind en bind je 

vrijwilligers die actief in het dorp of dorpshuis zijn? Hoe leg je meer nadruk op een gezonde 

leefomgeving met aandacht voor eenzaamheidspreventie, gezondheid en sociale contacten? Actuele 

vragen die voor komen in veel dorpen en urgenter worden naarmate inwoners ouder worden of er 

meer sprake is van instroom van ‘buitenaf’. Dorpswerk NH signaleert deze trend en participeert in 

2019-2020 actief in een landelijk wetenschappelijk onderzoek over dit thema om kennis en ‘best 

practices’ te kunnen delen binnen haar dienstverlening. 
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2. Omgevingswet.  

De invoering van deze verordening in 2021 vraagt om een nieuwe wijze van participeren en cocreatie. 

Het maken van een dorpsvisie die ‘Omgevingswet-proof’ is vormt een uitdaging voor veel dorpsraden. 

Tegelijkertijd vraagt het van gemeenten om op een nieuwe of andere manier met deze ‘meespraak’ 

van inwoners om te gaan. Dorpswerk NH zet in op het ondersteunen van dorpsraden, 

dorpsorganisaties én gemeenten om deze omslag in denken en handelen te kunnen maken. 

 

3.  Energietransitie  

 Klimaatakkoord, Regionale Energie Strategie klinkt voor veel dorpen als ‘ver van mijn bed’. Toch biedt 

het ook kansen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen op de daken van dorphuizen of voor een 

gezamenlijke energiecoöperatie. Dorpswerk NH ondersteunt haar leden in de bewustwording en het 

in gang zetten van kleine, duurzame stappen die kunnen leiden tot een groter (energiebesparend) 

plan. Ook herbestemming van gebouwen is actueel: bijvoorbeeld voor kerken of het anders invullen 

van (te) grote gemeenschapsgebouwen. Waardoor oude gebouwen weer opnieuw, duurzaam en 

multifunctioneel worden benut. 

 

4.  Jongeren betrekken bij dorpsorganisaties 

In 2018 en 2019 heeft Dorpswerk het project Jong Platteland vormgegeven in het kader van 

maatschappelijke diensttijd (financiering door ministerie OCW/VWS; via LVKK budget voor Noord-

Holland). In deze periode zijn verschillende activiteiten opgezet om jongeren actief te betrekken bij 

hun dorp of dorpshuis. Dit project wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een 

Jongerentop waar jongeren zelf hun ideeën inbrengen over zaken als wonen, werken, recreëren, 

vervoer en duurzaamheid. Bevindingen die uit de projectuitvoering voortkomen, zullen we in 2020 op 

een rij zetten en de succesformules bouwen we vervolgens uit binnen onze dienstverlening. 
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Activiteitenplan- inhoud en resultaten 

Let op: dit plan is door de uitbraak van het covid-19 virus en alle maatregelen niet 

uitgevoerd zoals gepland. De provincie Noord-Holland is op de hoogte, zal vooral kijken 

naar wat er wel gedaan kon worden.  

De activiteiten van Dorpswerk NH onderverdeeld naar onze drie hoofdfuncties: 

 

1. Netwerk van kennis en ervaring 

2. Ontwikkelen en aanjagen 

3. Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief  

 

 

5.1. Dorpswerk Noord-Holland als netwerk van kennis en ervaring 
 

Dorpswerk NH maakt de kennis en ervaring -aanwezig bij haar leden en bij dorpsorganisaties elders in 

Nederland-, zichtbaar, vindbaar en bruikbaar. Dorpswerk NH profileert zich als onderscheidend 

netwerk van kennis en ervaring rond actuele thema’s die gaan over leefbaarheid, vitaliteit, actief 

burgerschap en participatie.  

5.1.1. Info, advies en ondersteuning voor dorpsorganisaties, 

dorpshuizen en gemeenten 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

Vraaggericht advies en ondersteuning voor: 

a) Dorpsorganisaties 

b) Dorpshuizen  

c) Gemeenten.  
 

a) Dorpsorganisaties 

Participatie en cocreatie vragen veel van de vrijwilligers binnen 

een dorpsorganisatie. Verhoudingen, afspraken en relaties 

binnen het dorp en/of de gemeente zijn verschillend en soms 

complex. Ontwikkelingen bv rond de Omgevingswet vragen 

van dorpen een andere, nieuwe rol die zij soms nog niet goed 

kunnen oppakken. Methodieken rond bewustwording  

-‘wat voor dorpsraad willen we zijn’- worden aangeboden.  

Het concrete ondersteuningsaanbod voor dorpsraden is 

aandachtspunt, de specifieke meerwaarde van ondersteuning 

door Dorpswerk NH vraagt heldere communicatie en 

afstemming. 

Resultaat 

Dorpen en gemeenschappen staan sterker in het betrekken 

van inwoners bij het bereiken gezamenlijke doelen; in de 

communicatie (participatie) met gemeente; in het opstellen 

van een dorpsvisie die ‘omgevingswetproof’ is.  

Er is een ‘vraagbaak voor dorpsraden’ ontwikkeld waarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Activiteitenplan Dorpswerk Noord-Holland 2020                                                            december  2019     

6 

 

concrete vragen en antwoorden zijn vastgelegd en worden 

gedeeld. 

Circa 10 dorpsraden zijn geadviseerd en ondersteund over 

uiteenlopende vraagstukken en 3 dorpsraden zijn specifiek 

geadviseerd over opstellen van een dorpsvisie/-plan. 

  

b) Dorpshuizen ( bestaand en in oprichting)  

Vrijwilligers in dorpshuizen hebben te maken met bezetting, 

verbouwing, verpachting, subsidie, ondernemingplan, bestuur 

en beheer e.d. Zij exploiteren een gemeenschapsgebouw, dat 

roept vele vragen op. Voor de ondersteuning zetten we 

beproefde methodieken in en kunnen we concreet de 

informatie op de vraagbaak benutten. Het ontwikkelen van 

een aanbod gericht op de Wmo en het bieden van 

kwaliteitszorg is actueel binnen dorpshuizen, ook zijn er 

kansen op het gebied van energie (transitie). 

Resultaat 

Dorpshuizen zijn vraaggericht ondersteund, zij hebben de 

juiste tools en handvatten aangereikt gekregen waarmee zij 

zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Circa 40 dorpshuizen zijn 

geadviseerd over bovenstaande en aanvullende thema’s. 

 

De vraagbaak voor dorpshuizen is en blijft up to date in 2020. 

Daarvoor is landelijke uitwisseling via Dorpshuizen.nl geregeld 

en is een minimum aan uren/ inzet afgesproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Gemeenten.  

Initiatieven uit de samenleving groeien wanneer zij op een 

juiste manier worden aangemoedigd en gefaciliteerd. De 

Omgevingswet vraag van gemeenten om dorpen in een vroeg 

stadium te betrekken en te bevragen. Wanneer dat nodig is 

kan de verbindende rol van Dorpswerk NH, in samenspraak 

met dorpen en gemeenten, verhelderend en versnellend 

werken. Zodat participatie en cocreatie vanuit beide kanten in 

gang wordt gezet ( ‘wie participeert bij wie?’).  

Resultaat 

Circa 3 gemeenten zijn geadviseerd in hun (vernieuwde) rol en 

houding ten opzichte van participatie en cocreatie van 

initiatieven in dorpen en dorpshuizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Activiteitenplan Dorpswerk Noord-Holland 2020                                                            december  2019     

7 

 

 

 

5.1.2 Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops, e.d. 

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten versterken de vereniging. Leden ontmoeten 

elkaar en delen kennis en ervaring. De binding is belangrijk en 

moet nog meer uitgedragen worden als meerwaarde. 

Voor 2020 staan minimaal 4 bijeenkomsten gepland waarin 

actuele thema’s centraal staan. Deze thema’s worden met de 

leden bepaald. Verdiepende workshops, in kleiner verband, 

worden rondom werkwijzen en/of methodieken 

georganiseerd. 

Themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als 

niet-leden. Deze zijn ook met name bedoeld om een 

kennisnetwerk uit te breiden en mogelijk nieuwe leden te 

betrekken. 

Resultaat 

Vrijwilligers binnen dorpshuizen en dorpsraden leren elkaar 

kennen en benutten elkaars kennis en bruikbare ideeën. 

Besturen bezinnen zich op actuele thema’s, dragen deze aan 

bij de vereniging en kunnen deze actief uitwerken en delen.  

Er zijn op jaarbasis 4 ‘grotere’ themabijeenkomsten en 4 

verdiepende workshops in kleiner verband verdeeld over de 

provincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Info- en kennisuitwisseling online Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Informatievoorziening, bekendheid en behoefte onderzoek 

gebeurt tegenwoordig veelal online. Door middel van mailings, 

digitale nieuwsbrief, website, sociale media en persberichten 

bereiken we onze leden en partners. We onderhouden op deze 

manier een netwerk van +- 500 relaties met onder meer 

gemeenten, politici, welzijnsorganisaties, maatschappelijke 

partners, verenigingen, provinciale organisaties e.d  waarmee 

we kennis delen, verzamelen en zichtbaar maken. 

Resultaat 

We brengen 6x per jaar een actuele nieuwsbrief uit voor leden 

en relaties. De website bevat relevante informatie over de 

ondersteuningsmogelijkheden en fungeert als kennisplatform. 

De kennis over actuele ontwikkelingen wordt zowel regionaal als 

landelijk verzameld en stellen we online overzichtelijk 

beschikbaar. Online enquêtes worden ingezet voor 

behoeftepeiling en tevredenheidonderzoek onder de leden. 

Specifieke kosten: 
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▪ Hosting en beheer website, incidenteel drukwerk 

 

5.1.4. Kennisdelen via het landelijk netwerk Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Dorpswerk NH is overkoepelend aangesloten bij De Landelijke 

Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en Dorpshuizen.nl. 

Provinciale organisaties voor ondersteuning van dorpsraden en 

dorpshuizen zijn daarbij aangesloten. Beide overkoepelende 

organisaties benutten we voor kennisdeling, 

ervaringsuitwisseling en het verzamelen van goede 

voorbeelden. Dorpsraden en dorpshuizen in onze regio kunnen 

profiteren van ideeën, kennis en methoden andere provincies. 

Resultaat 

Kennisdeling wordt breed georganiseerd en heeft een positief 

effect op de adviseringstrajecten in ons werkgebied. Naast 

bestuurlijk overleg vindt er vier keer per jaar overleg plaats 

tussen adviseurs dorpsraden en tevens 4 maal per jaar tussen 

adviseurs (specifieke items relevant voor) dorpshuizen. 

Adviseurs vinden elkaar via dit landelijk netwerk voor collegiaal 

consult, ook buiten deze overlegvormen om. Elke regionale 

organisatie draagt bij aan het actueel houden van de vraagbaak, 

beschikbaar via Dorpshuizen.nl. De input wordt landelijk 

gecoördineerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Dorpswerk Noord-Holland als ontwikkelaar en aanjager  
 

Dorpswerk NH is toekomstgericht; ontwikkelt projecten of participeert in projecten van derden ten 

gunste van specifieke dorpsorganisaties of voor het collectief. Als aanjager onderzoekt Dorpswerk NH 

(nieuwe) thema’s. We creëren bewustwording en nemen dorpen en dorpsinitiatieven mee in nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

 

5.2.1 

 

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

 

 

Het traditionele vrijwilligerswerk staat onder druk. Het wordt 

voor dorpsorganisaties en dorpshuizen steeds moeilijker om 

(bestuurlijke) functies ingevuld te krijgen. Tegelijkertijd 

ontstaan er initiatieven en werkgroepen binnen het dorp, 

buiten de dorpsraden om. De tijdelijke vrijwillige inzet rond 

een bepaald thema of evenement lijkt beter aan te sluiten. 

Dit vraagt om herziening: van de visie op vrijwilligerswerk, 

van de functies, van de invulling, van de werving en van de 

binding van vrijwilligers binnen het dorp.  

Dorpswerk NH zet in 2020 in op het onderzoeken en 

ondersteunen van deze ontwikkeling.  We verzamelen 

(landelijke) trends op dit gebied, zetten deze om in concrete 
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handvatten en ondersteunen onze leden in hun zoektocht  

naar nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. 

Resultaat 

Dorpshuizen en dorpsraden zijn zich zeer meer bewust van 

de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk. Zij weten dit 

positief te benutten en kunnen nieuwe vrijwillige 

(werk)vormen en rollen binnen hun dorp of dorpshuis 

promoten.  

 

5.2.2 Kennisbank ontwikkelen Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

Hoe krijgen we (meer) zicht op onze achterban? Wie zijn onze 

leden en ook: onze niet-leden? Welke kennis hebben zij? Welke 

onderwerpen leven er bij hen?Wat verwachten zij van ons, de 

gemeente, de provincie of andere partijen?  

Deze en andere vragen gaan we stellen, de input verzamelen en 

zichtbaar maken in een kennisbank. Via vragenlijsten, 

interviews, online stemmen e.d.  

Deze gegevens benutten we voor het ontwikkelen en 

afstemmen van onze activiteiten in 2021 en verder. Voor de 

output gebruiken we de bijeenkomsten, kleinschalige 

workshops, lokale of regionale overlegvormen e.d. Of nieuw op 

te zetten projecten of trajecten wanneer dat aan de orde is. 

Resultaat 

Inzicht in de behoeften levert handvatten om de ondersteuning 

door te ontwikkelen, doelmatig, effectief en efficiënt. 

 

 
 

 

•     

 

5.3. Dorpswerk Noord-Holland als belangenvereniging met leden en relaties 
 

5.3.1 Leden werven Uren  

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

De binding met onze leden is belangrijk. We behartigen de 

belangen, zijn een spreekbuis en gaan voor het directe contact. 

De vraag om advies door leden van Dorpswerk NH heeft direct 

verband met de (soort) behoefte daaraan. Het onder 5.2.3 

aangekondigde onderzoek gebruiken we om daar beter zicht op 

te krijgen en bij aan te kunnen sluiten. Die ontwikkeling gaan we 

promoten, zodat we meer potentiële leden bereiken met een 

beter, onderscheidend, zichtbaar en concreet 

ondersteuningsaanbod.  

Resultaat 

Dorpswerk NH ziet in 2020 haar leden aantal onder dorpsraden 

en dorpshuizen stijgen met 10% en verstevigt daarmee het 
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netwerk en de lokale binding. 

 

 

5.3.2 

 

Relatiebeheer 

Dorpswerk NH betrekt haar leden en samenwerkingspartners bij 

de ( door) ontwikkeling van de vereniging. Een actueel 

adresbestand, overzicht van de netwerkcontacten is essentieel. 

Ook wanneer leden opzeggen leggen we contact om onze 

dienstverlening te kunnen verbeteren wanneer dat de reden is.  

Resultaat 

De vereniging heeft een actief ledenbestand dat herhaaldelijk 

wordt betrokken bij, en op de hoogte blijft van, ontwikkelingen. 

Het lidmaatschap heeft een duidelijke meerwaarde voor de 

leden. Hoe meet je dit?    

Uren 

adviseur 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten- 

kosten 

 

5.3.3 Bestuursactiviteiten 

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

Dorpswerk NH heeft een vrijwillig bestuur met als kerntaak: 

besturen. In de uitvoering van deze hoofdtaak kunnen zij een 

beroep doen op de adviseur voor o.a. de inhoudelijke 

voorbereiding van de bestuursvergaderingen, het schrijven van 

concepten van activiteitenplannen, visiedocumenten, subsidie- 

en fondsaanvragen e.d. Het werven van nieuwe bestuursleden is 

actueel, daarvoor zijn verschillende acties gaande.  

Resultaat 

Het bestuur is in staat om haar kerntaak uit te voeren. Het beleid 

is inhoudelijk onderbouwd, wordt op een effectieve en efficiënte 

manier vastgesteld en uitgevoerd. Het bestuur heeft voldoende 

leden om de vereniging adequaat te besturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Begroting 
 

 Uren adviseurs 

(€ 102,85 p/u)* 

Activiteiten- 

kosten 

Totaal 

De werkzaamheden in het activiteitenplan 2020 

vertalen zich in de volgende begroting: 

 

560 uren 

€ 57.596,= 

 

€ 2.404,= 

 

€ 60.000,- 

 

*Het genoemde uurtarief van de adviseurs is € 102,85-  inclusief 21% btw 


