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Inleiding 

2020 was een uitzonderlijk jaar, de wereld stond op zijn kop. De covid-19 pandemie had vanaf maart 
ons land in de greep. De aandoening zelf en de overheidsmaatregelen voor bestrijding van corona 
hebben een grote impact gehad en nog steeds op het werk van onze leden en onze vereniging. Buurt- 
en dorpshuizen moesten hun deuren meermaals sluiten; alleen in de zomerperiode konden zij enkele 
maanden gedeeltelijk open zijn. Sociale activiteiten, ontmoetingen, ander buurtwerk, vergaderingen, 
fysieke bijeenkomsten, cursussen, meepraten en inspreken: dit alles was niet mogelijk of beperkt.  

In versneld tempo heeft Dorpswerk alternatieve vormen van contact en uitwisseling geïntroduceerd: 
we bellen, mailen en zoomen. Online ontmoetingen en besprekingen kunnen nooit het persoonlijk 
contact helemaal vervangen. De impact van de coronamaatregelen op het functioneren van 
dorpsraden was groot: het werkt lag stil of werd beperkt. Wat ons zorgen baarde en baart is het 
tempo waarin belangrijke thema’s en besluitvormingstrajecten als de energietransitie en de invoering 
van de omgevingswet doorgingen en doorgaan. Bij gemeenten, provincie en het Rijk. Beraadslaging, 
meepraten, inspraak vindt nu veel meer online plaats. Daar is niet iedereen in thuis. Of jongere 
mensen wel makkelijker de weg daarin vinden, dat hebben we nog niet kunnen vaststellen. 
 
Als vereniging hebben we zo goed mogelijk geprobeerd te reageren op de nieuwe situatie. Prioriteiten 
zijn bijgesteld, activiteiten zijn al improviserend op een andere manier opgepakt en uitgevoerd. Leden, 
achterban en relaties spraken hun waardering voor onze inzet en aanbod uit.   

Leden en bereik 
Onze leden zijn dorpsraden (dorpsbelangenorganisaties) en buurt- en dorpshuizen.  
Stand per 31 december 2020, bekijk details op de website www.dorpswerknh.nl   
 
87 betalende leden Dorps- en Buurthuizen (van circa 130 bij ons bekende buurt- en dorpshuizen, 
plattelandsgebied); hiervan zijn 11 besturen tegelijkertijd  bestuur voor het dorpshuis én de 
dorpsraad.   
40 betalende leden Dorpsraden, waarvan 1 lid meerdere (5) dorpskernen vertegenwoordigt.  
Rekening houdend met de dubbellidmaatschappen: 55 dorpsgemeenschappen zijn aangesloten (van 
in totaal circa 120 bij ons bekende dorpsraden / bewonersoverleggroepen landelijk gebied); 
 
 
Ten opzichte van 2019 is er sprake van lichte groei: netto 8 dorpshuizen + dorpsraden leden erbij.  

Leden betaalden contributie, konden ruim gebruik maken van de diensten van de vereniging. Ons 
directe bereik is zichtbaar via de leden, 148 in totaal. 
Niet-leden konden ook kennis nemen van onze informatie en overig aanbod op de website, in sociale 
media en via de digitale nieuwsbrief. Via in totaal 250 bewonersorganisaties bereikte Vereniging 
Dorpswerk Noord-Holland circa 400.000 inwoners in dorpen en kleine kernen van Noord-Holland. 

LEESWIJZER 

Dit jaarverslag 2020 volgt de indeling van het Activiteitenplan 2020. We noemen hier de voorgenomen 

acties en behaalde resultaten zoals vermeld in hoofdstuk 5.  

http://www.dorpswerknh.nl/
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5.  Verantwoording activiteitenplan 2020 – inhoud en resultaten 
De activiteiten in deze verantwoording presenteren we naar onze drie hoofdfuncties: 
      Uren begroot Gerealiseerd  

• 5.1. Netwerk van kennis en ervaring  390 342 |  

• 5.2. Ontwikkelaar en aanjager     40   25 |  gerealiseerd: 551 uur 

• 5.3. Vereniging zijn en belangenbehartiging 130 184 |  
 

5.1.1. Info, advies en ondersteuning voor 

dorpsorganisaties, dorpshuizen en 

gemeenten. Individuele afspraken, 

bezoeken en bijeenkomsten. 

Begroot 

 

Besteed 

 

Prestaties en resultaten in 2020 

vanwege corona was alle 

contact online, telefonisch, per 

mail. Dorpswerk heeft haar rol 

als adviseur, in aangepaste 

vorm, breed kunnen neerzetten. 

Onze achterban heeft het 

veelvuldige contact als 

motiverend ervaren. Leden en 

niet-leden spraken hun 

waardering uit. 

•  Vraaggericht advies en ondersteuning voor: 

a) Dorpsorganisaties (dorpsraden) 

Participatie en cocreatie vragen veel tijd, 

kennis, inzet van 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 vraagt heldere communicatie en 

afstemming. 

Resultaat 

Dorpen en gemeenschappen staan sterker 

in; het betrekken van inwoners bij het 

bereiken van hun eigen doelen; in de 

communicatie (participatie) met gemeente; 

in het opstellen van een dorpsvisie die 

80 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 uur 

 

Contacten Dorpsorganisaties 

In 2020 is 50 keer via mail, 

persoonlijk of telefonisch 

contact geweest met een 

dorpsorganisatie.  

19 dorpsraden hebben 

individueel advies gekregen. De 

adviesvraag varieerde van tips 

voor beter of meer zichtbaar zijn 

in het dorp, formuleren van 

doelstellingen, tot het maken 

van een doorstart en omgaan 

met bestuurswijzigingen.  

Er is 1 keer het Kleine 

Kernenspel gespeeld op locatie 

en met 1 dorpsraad zijn 

voorbereidingen voor het 

opstellen van een dorpsvisie 

besproken. Vanaf oktober 2020 

zijn dorpsraden ook 

doorverwezen naar de collega 

en project Maken van een 

dorpsvisie.   

 

 

Een vraagbaak voor dorpsraden 
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‘omgevingswetproof’ is.  

Er is een ‘vraagbaak voor dorpsraden’ 

ontwikkeld waarin 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. 

is nog in ontwikkeling. Het 

coronajaar 2020 vraagt om 

herbezinning op vorm (digitaal), 

gewenste inhoud, gebruiks-

gemak, actueel houden van de 

informatie, et cetera.   

In november is een korte 

enquête onder dorpsraden 

uitgezet. De uitkomsten worden 

in 2021 gedeeld. 

  

Advies en ondersteuning aan:  

b) Dorpshuizen (incl. dorpshuizen i/o) 

Vrijwillige besturen van dorpshuizen 

exploiteren een gemeenschapsgebouw. 

Daar komt veel bij kijken: genoeg bezetting, 

verbouwing, verpachting, subsidie, 

ondernemingsplan, omgaan met 

vrijwillligers, wet- en regelgeving, besturen. 

We zetten beproefde methodieken in, de 

vraagbaak dorpshuizen.nl wordt onder de 

aandacht gebracht. Andere onderwerpen 

waarover we informeren en met gericht 

aanbod: aanhaken op de Wmo, 

kwaliteitszorg, verduurzamen van het 

vastgoed, energie besparen. 

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 landelijke vraagbaak voor dorpshuizen 

blijft up to date in 2020. Daarvoor is 

landelijke uitwisseling via Dorpshuizen.nl 

geregeld en is een minimum aan uren/inzet 

afgesproken.  

 

 

80 uur 

 

 

 

 

 

 

75 uur  

 

 

Voor de besturen, beheerders 

en vrijwilligers van dorpshuizen 

was 2020 een zwaar jaar. 

Vanwege de coronamaatregelen 

moesten gebouwen sluiten, 

mochten na de zomer even 

weer iets meer toelaten om 

vervolgens weer helemaal dicht 

te moeten. Veel besturen 

hebben ons benaderd voor een-

op-een advies. We hebben ook 

maandelijks een zoomsessie 

georganiseerd (zie ook 5.1.2) 

Er is 98 keer individueel contact 

geweest voor gericht advies; aan 

41 dorpshuizen. Veruit de 

meeste vragen gingen over de 

coronamaatregelen. Er werden 

veel vragen over de 

tegemoetkomingen en andere 

vormen van overheidssteun 

gesteld. Ook vragen over 

verzekeringen, ARBO-regels en 

energiebesparing zijn langs 

gekomen.. 

Door Dorpshuizen.nl is een 

verbeterslag voor de vraagbaak 

gemaakt. Dorpswerk heeft haar 

aandeel daarin geleverd. 

 

 

 c) Gemeenten.  

Initiatieven uit de samenleving groeien 

20  uur 12uur  Met gemeenten is 34 keer 

contact geweest voor advies 
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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 zeker ook cocreatie vanuit 

beide kanten in gang wordt gezet 

(basisvraag ‘wie participeert bij wie?’).  

Resultaat 

Circa 3 gemeenten zijn geadviseerd in hun 

(vernieuwde) rol en houding ten opzichte 

van participatie en cocreatie bij initiatieven 

in en van dorpen en dorpshuizen.  

en/of overleg. Ook hier ging het 

in veel gevallen over corona.  

11 gemeenten (of aan de 

gemeente gelieerde instanties) 

hebben ons benaderd voor 

advies. Deze crisissituatie heeft 

het belang van een 

onafhankelijke partij als 

Dorpswerk wel aangetoond. 

Contacten tussen gemeente, 

dorpsraden, dorpshuizen en 

adviseurs zijn aangehaald. 

Dorpswerk heeft een 

adviserende, bemiddelende en 

ook signalerende rol kunnen 

spelen, zie ook 5.3.3.   

 

 

5.1.2 Kennisdelen via (online) bijeenkomsten, 

workshops, e.d. 

begroot besteed Prestaties, resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rond actuele 

thema’s. Leden dragen ideeën aan. Ook 

verdiepende workshops, in kleiner verband, 

rondom werkwijzen en/of methodieken. 

Themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor 

zowel leden als niet-leden. Bedoeld als een 

levend kennisnetwerk; zo mogelijk hiermee 

ook nieuwe leden aantrekken. 

Resultaat 

Vrijwilligers binnen dorpshuizen en 

dorpsraden leren elkaar kennen en 

benutten elkaars kennis & ideeën. Besturen 

bezinnen op voor hen relevante thema’s, 

dragen deze aan bij de vereniging en doen 

mee in uitwerking. Op jaarbasis 4 ‘grotere’ 

themabijeenkomsten en 4 verdiepende 

workshops in kleiner verband. 

 

90 uur 

 

 

50 uur 

 

 

 

In 2020 waren fysieke 

bijeenkomsten niet mogelijk. 

Alternatief werd gevonden in 

online bijeenkomsten. ‘Zoomen’ 

is ingeburgerd in ons vocabulair 

en praktijk. Een efficiënte 

manier van contact en uit-

wisseling. Iets hogere opkomst 

dan bij fysieke bijeenkomsten, 

onder dorpshuis besturen. 

In totaal: 8 keer, tussen april en 

november, voor dorpshuizen, 

rond corona.  

Plus 1 keer digitale ALV op 17 

november 2020.  

Gemiddeld deden 20 personen 

mee per online bijeenkomst.  

Vaak dezelfde personen.  

Het werk van veel dorpsraden 

stond op een lager pitje. Zie 

5.1.1. voor contacten met 

individuele dorpsraden 
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5.1.3. Info- en kennisuitwisseling online Begroot besteed Prestaties en resultaten  

 Informatievoorziening, bekendheid en 

behoefte onderzoek gebeurt 

tegenwoordig veelal online. Door 

middel van mailings, digitale 

nieuwsbrief, website, sociale media - 

Twitter en Facebook - 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: 

Hosting en beheer website, 

incidenteel drukwerk 

70 uur 

 

125 uur 

 

 

De online mogelijkheden voor contact 

met en informatie aan het collectief van 

leden en relaties zijn intensief ingezet.  

In aantallen:  

 

Digitale nieuwsbrief:  

20 keer aan alle leden en relaties 

2 keer extra bericht vanwege vacature 

voor een adviseur 

 

Website Dorpswerk Noord-Holland 

50 berichten 

 

Website dorpshuizen.nl (landelijk 

samenwerkingsverband) 

1 keer inhoudelijk artikel Onroerende 

Zaakbelasting 

 

Sociale media, facebook, twitter, 

LinkedIn 

Bij elkaar circa 150 berichten en eigen 

tweets.  

  

 

 

 

 
5.1.4. Kennisdelen via het landelijk netwerk 

 

begroot besteed Prestaties en resultaten in 2020 

•   

Dorpswerk is aangesloten bij De 

Landelijke Vereniging van Kleine 

Kernen (LVKK) en Dorpshuizen.nl. 

Provinciale organisaties voor 

ondersteuning van dorpsraden en 

dorpshuizen zijn daarbij aangesloten. 

 

50 uur 

 

40 uur 

 

 

 

Overleg met collega’s in het land  

LVKK/dorpsraden en 

dorpshuizen.nl  

1e kwartaal: 2x fysiek overleg.  

Kwartaal 2, 3 en 4: contact via zoom.  

Veel uitwisseling over coronazaken 
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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 uit 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. 

 

uitgewisseld.  

De landelijke verenigingen (LVKK en LSA 

bewoners) hebben zich hard gemaakt 

voor steunmaatregelen aan 

dorpshuizen. 

De bijeenkomsten van adviseurs uit alle 

provincies leverden input voor deze 

landelijke lobby. 

 
 

5.2.  Dorpswerk Noord-Holland als ontwikkelaar en aanjager  
 

5.2.1 Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk begroot besteed Prestaties en resultaten  

 

 

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 

20 uur 10 uur Corona heeft het oorspronkelijke plan 

doorkruist. Corona en de maatregelen 

hebben de kwetsbaarheid van 

vrijwilligerswerk zichtbaar gemaakt. Veel 

dorpsactiviteiten drijven op 

vrijwilligerswerk door 60-plussers.  

Vrijwilligers haakten en haken af. Door 

het voortduren van de pandemie zijn 

alle effecten, plus en min, nog niet goed 

zichtbaar. Plus de effecten op iets 

langere termijn. Online contact is 

weliswaar in stroom- versnelling 

gekomen, een echte herbezinning op 
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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 

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.  

hoe vrijwilligerswerk er in nabije 

toekomst uitziet en welke 

ondersteuning lokale initiatieven nodig 

hebben, is nog niet begonnen.  

In november / december is een korte 

vragenlijst uitgezet onder Dorpsraden. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een groot 

aantal huidige vrijwilligers van 

dorpsraden het deelnemen aan online 

webinars geen aanlokkelijk idee vindt. 

Zie ook 5.2.2. 

NB. (buiten de looptijd van Act.Plan 

2020) Op 6 januari 2021 hebben 3 

personen namens Dorpswerk gesproken 

met adviseurs van Berenschot; dit in het 

kader van een eerste verkenning hoe de 

provincie gelden voor herstel sociale 

weefsel zou kunnen inzetten (motie 42). 

Idee: geld voor nader onderzoek van 

effecten coronacrisis op vrijwillige inzet 

in wijken, buurten, dorpen zou een 

nuttige bijdrage vanuit de provincie 

kunnen zijn.  

 

5.2.2 Kennisbank ontwikkelen begroot besteed Prestaties en resultaten 

•   

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, 

en van derden?  

Gegevens benutten voor het 

ontwikkelen en afstemmen van 

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. 

Gewenst resultaat 

Inzicht in behoeften levert input voor 

(nieuwe) werkwijzen, methodes, 

verwijzingen, etc.  

 

20 uur 

 
 

 

15 uur 

 

De coronacrisis heeft ons per saldo 

meer contacten met de categorie 

dorpshuizen opgeleverd.  

Met dorpsraden was beduidend 

minder contact: het merendeel was 

noodgedwongen beperkt actief of 

helemaal niet in 2021.  

Concrete acties:  

1x Vragenlijst voor dorpshuizen, 

schatting geleden schade; in mei. 

Uitkomsten gebruikt in lobbywerk.  

1x Vragenlijst voor dorpsraden; in 

nov/dec. Respons onder leden en niet-

leden: 33. Met 10 dorpsraden is 

contact gelegd voor een concrete 

ondersteuningsvraag. Waaronder die 

voor steun bij het maken van een 

dorpsvisie ( opgepakt door adviseur 

project ‘Toekomstplan voor het dorp’). 
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•      

 

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

5.3.1 Leden werven begroot besteed Prestaties en resultaten 

•   

De binding met onze leden is 

belangrijk. We behartigen hun 

belangen, zijn een spreekbuis en gaan 

voor het directe contact. Potentiële 

leden willen we beter leren kennen en 

bereiken met een concreet 

ondersteuningsaanbod.  

Resultaat 

Dorpswerk NH ziet in 2020 haar leden 

aantal onder dorpsraden en 

dorpshuizen stijgen met 10% en 

verstevigt daarmee het netwerk en de 

lokale binding. 

 

 

20  uur 

 

25 uur 

 

Onze concrete ‘corona’ activiteiten (zie 

par. 5.1) hebben geleid tot intensiever 

contact met onze trouwe leden; maar 

juist ook nieuwe belangstellenden, 

dorpshuizen en dorpsraden op zoek 

naar praktische informatie en een 

klankbord.  

Ten opzichte van 2019 is er qua 

ledental sprake van lichte groei: netto 

8 dorpshuizen + dorpsraden leden 

erbij. (9%).  

 

5.3.2 

 

Relatiebeheer 

Dorpswerk wil in nauw contact staan 

met haar leden, relaties en partners. 

Een actueel adresbestand, overzicht 

van de netwerkcontacten is essentieel. 

Wanneer leden opzeggen, leggen we 

contact om de reden hiervan te horen 

en evt. onze dienstverlening aan te 

passen of verbeteren.  

Resultaat 

De vereniging heeft een actueel leden- 

en relatiebestand. Daardoor bereiken 

we de juiste personen met informatie, 

uitnodigingen, adviezen.  

 

40 uur 

 

35 uur 

 

Ons relatiebestand is door het jaar 

heen actueel gehouden.   

Leden en relaties worden betrokken bij 

en op de hoogte gehouden van, 

nieuws, ontwikkelingen.  

Het lidmaatschap heeft een duidelijke 

meerwaarde voor de leden. Dit komt 

tot uiting in o.a. groei van het aantal 

leden en geringe aantal opzeggingen. 

 

Aantal lezers van onze digitale nieuws-

brief lag in 2020 op een constante van 

circa 300 per editie. Zie ook par. 5.1.3. 

 

 

 

5.3.3 Belangenbehartiging en overige  

bestuursactiviteiten 

Begroot besteed Prestaties en resultaten  

•  Dorpswerk NH heeft een vrijwillig 

bestuur met als kerntaak: besturen. In 

de uitvoering van deze hoofdtaak 

kunnen zij een beroep doen op de 

 

70 uur 

 

124 uur 

1-Projectplan: ‘Toekomstplan voor 

dorp en dorpshuis’ is ontwikkeld, 

aangeboden aan provincie Noord-

Holland. Een adviseur is aangenomen 
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adviseur voor o.a. de inhoudelijke 

voorbereiding van de 

bestuursvergaderingen, het schrijven 

van projectplannen, visiedocumenten, 

subsidie- en fondsaanvragen e.d. Het 

werven van nieuwe bestuursleden is 

actueel, daarvoor zijn verschillende 

acties gaande.  

 

Vanwege corona werd de functie 

‘belangenbehartiging’ in 2020 zeer 

concreet en urgent.  

 

Resultaat 

Het bestuur is in staat om haar 

kerntaken uit te voeren. Het beleid is 

inhoudelijk onderbouwd, wordt op een 

effectieve en efficiënte manier 

vastgesteld en uitgevoerd. Het bestuur 

heeft voldoende leden en kan daarmee 

ook haar belangenbehartigingsrol 

waarmaken.  

 

voor de uitvoering. Deze extra 

inkomsten geven de mogelijkheid om 

in 2021 en verder dorpen en 

dorpshuizen voor te bereiden op de 

invoering van de Omgevingswet.  

 

2-De situatie rond corona vroeg van 

ons flexibiliteit en concrete actie als 

belangenbehartiger. Met diverse 

overheden en collega organisaties is 

contact geweest over steun aan 

dorpshuizen; acties in de vorm van 

persoonlijk contact, overleg, brieven; 

aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland; aan Provinciale Staten; aan 

Tweede Kamerleden; aan colleges van 

B en W; aan raadsfracties in 

gemeenten in Noord-Holland.  

Leden faciliteren bij het aanvragen van 

coronacompensatie  bij 

brancheorganisatie VIDEMA, etc.  

 

3-Met onze accounthouder bij 

provincie Noord-Holland is meermalen 

contact geweest: afstemmen over 

diverse inhoudelijke onderwerpen; ook 

over coulance bij uitvoering van dit 

activiteitenplan 2020.  

 

 

6. Besteding 2020 

 Adviesuren Overig Totaal 

Het activiteitenplan 2020 is uitgevoerd volgens deze 

urenbesteding en overige uitgaven. 

5.1. Netwerk van kennis en ervaring: 342 uur 
5.2. Ontwikkelaar en aanjager: 25 uur 
5.3. Ondersteuning bestuur, vereniging, lobby: 184 uur. 
 

 

 

 

551 uur  

€ 56.670,35 

Website,  

Vergader- + 

bankkosten, 

etc.  

€ 922,87 

 

 

 

 

 

€ 57.593,22  
 

Oorspronkelijke begroot uren/overige kosten 2020 

Saldo niet bestede (9) uren: € 925,65. Afwijking in uren 

Niet besteed activiteitenbudget 

 560 uur 

< 2% 

€ 1.481,13  
 

€ 2.404    € 60.000,- 

 

*Het uurtarief adviseurs is € 85,-  exclusief 21% btw. 


