
        Bijlage 2  
  

Jaarverslag  2021  VERENIGING DORPSWERK NOORD-HOLLAND  
  

Opnieuw werden we geconfronteerd met een jaar waarop covid-19 nogal een stempel drukte. 

De gevolgen voor ons aller activiteiten zijn bekend en voelbaar. U ontvangt een 

gecomprimeerd jaarverslag met verwijzing naar bijlagen. Vier keer is het bestuur live 

bijeengeweest, twee keer via Zoom. We organiseerden 8 bijeenkomsten voor leden en relaties 

waarvan 3 corona-gerelateerd en 5 aan andere thema’s. Deze zoombijeenkomsten zijn goed 

bezocht. Elkaar informeren en adviseren, vragen beantwoorden was de inzet. Vanwege de 

bijzondere situatie zijn onze activiteiten als belangenbehartiger met prioriteit uitgevoerd. Er 

was en er is nog steeds prima ambtelijk contact met onze contactpersoon en met de 

Gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland. 

 

Bestuurssamenstelling 

Bestuurssamenstelling in 2021: Nico Bijman, voorzitter, Yvonne Jonkman, secretaris, Jaap 

Boes, penningmeester, Wilma Boddeke, Ruud Bakker, Hans Verschoor. De actuele 

bestuurssamenstelling staat vermeld op onze website. 

 

Aangesloten dorpshuizen en dorpsraden 
 

Stand per 31 – 12 – 2021. Dorps- en buurthuizen: 101 aangesloten gemeenschapshuizen; 11 

besturen zijn voor dorpshuis én dorpsraad tegelijk het bestuur.  

Dorpsraden/dorpsbelangenverenigingen: 58 leden. Er is sprake van een bescheiden groei in 

2021: netto 13 extra dorpshuizen/dorpsraden; 4 dorpsraden hebben het lidmaatschap 

beëindigd wegens opheffing. De aangesloten leden staan op onze site www.dorpswerknh.nl  

 

 

Projectfinanciering 
 

Voor de uitvoering van activiteiten werken we in projecten. De vereniging werft hiertoe actief 

middelen van derden, in 2021 via de langlopende samenwerking met provincie Noord-

Holland en via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. In 2021 ging het om:  

- Activiteitenplan 2021, financier Provincie Noord-Holland.  

- project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, financier Provincie Noord-Holland. Dit    

project is gestart op 01-10-2020.  

http://www.dorpswerknh.nl/


- Uitvoering korte opdrachten Vitaliteitsscan voor dorpshuizen en Kleine kernenspel. 

Financier Ministerie van Binnenlandse Zaken, via Landelijke Vereniging Kleine Kernen.  

 

Financiën 
 

De financiële verantwoording over 2021 vindt u in de bijlagen 3 en 3A. 

 
Adviseurs 
 

Dorpswerk Noord-Holland geeft voor de uitvoering van activiteiten opdracht aan zelfstandig 

professionals. In 2021 waren dit:  

 

- Martijn Mewe, adviseur dorpshuizen en belast met Ontzorgingsprogramma 

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, vanaf februari 2021.  

- Renske Keur, adviseur project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis (vanaf 12-9-

2020), adviseur dorpsraden (vanaf 1-1-2021).  

- Anita Blijdorp, adviseur van het bestuur en communicatie en PR 

- Gitte Cappelle, secretarieel ondersteuner van bestuur en adviseurs.  

 

Contactgegevens: zie website. Wij danken alle adviseurs voor de prettige samenwerking.  

 

Communicatie en PR 

 

Via verschillende kanalen informeert Dorpswerk haar leden en relaties.  

 

- website www.dorpswerknh.nl. Nieuwsartikelen, aanbod voor leden, vereniging. 

- voor gemeenschapshuizen (breed) is er de landelijke site dorpshuizen.nl, met de 

informatieve Vraagbaak met tal van onderwerpen over besturen en beheren. 

- Digitale nieuwsbrief voor leden en relaties. Verscheen totaal 16 keer, 8 reguliere 

uitgaven en 8 extra. Gemiddeld ca. 350 unieke lezers per editie. 

- Sociale media: facebook en twitter. Accountnaam: @dorpswerknh  

- Youtube-kanaal gestart in 2020.  Naam: Dorpswerk Noord-Holland.  

Voor meer details over de communicatie: bekijk Bijlage 2A (Activiteitenplan 2021).  

 

Vertrouwen 

 

Het bestuur dankt alle leden en relaties voor het vertrouwen in ons gesteld in 2021.  

2021 begon met veel beperkingen voor het sociale leven. Langzamerhand zijn we uit het dal 

gekropen en zijn we vol energie op weg naar veel mooie pieken! 
 

Yvonne Jonkman, Secretaris 

Oosthuizen, 24 april 2022. 

http://www.pdnh.nl/
https://www.dorpshuizen.nl/

