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Notulen Algemene vergadering Dorpswerk Noord-Holland 2019  
 
Locatie: Cultureel Centrum De Olm 
Olmenlaan 141, 1161 JV Zwanenburg  
 
Datum: 7 mei 2019  
Aanvang: 18.45 uur  
 
Aanwezige leden:  
Ruud Bakker (Dorpsraad Waarland), Ad Ruiter (Dorpsraad ’t Veld/Zijdewind), Sam Mulder  
(Dorpshuis De Klimop St. Maarten), RutgerJan Bredewold en Bertus Spaansen (Dorpshuis 
De Oude Stal, Haringhuizen), Ries Heezen (Kolhorn), Arnold Ruiter (’t Veld – Zijdewind), 
Karel Beukema toe Water (Dorpshuis Twisk), Vok Kay (Dorpsraad Twisk), René Metz 
(Dorpshuis Zwanenburg), Henny van Son en Henk van Hulsen (Dorpshuis Cruquius), Jan 
ten Berge (Soc.Cultureel Centrum De Brink, Obdam), Peter Kruijer (Dorpshuis AHOJ, 
Tuitjenhorn), Leander Dignum (Dorpshuis Warmenhuizen), Ginus Hahn en Hans Glas 
(Dorpsraad ’t Veld – Zijdewind), Martin van ’t Veer, Gerda Steenbergen, Peter de Vries 
(Dorpshuis De Kwaker, Westzaan), Goof Buijs (Dorpsraad Broek in Waterland), Marinus 
Hartman (Contactcommissie Oostknollendam). 
 
Namens het bestuur:  
Nico Bijman (voorzitter), Sam Mulder (secretaris), Ad Ruiter (penningmeester), Ruud Bakker, 
Petra Taams (allen bestuursleden).   
 
Adviseurs:  
Corry Leijen, Anita Blijdorp (communicatie), Kor Berghuis (Jong Platteland) 
 
Voormalig adviseur:  
Jaap de Knegt  
 
Afwezig met bericht: Yvonne Jonkman (bestuurslid), Dorpshuis Wormer, Eilandraad 
Marken, Buurtcentrum De Lorzie Wormerveer, Dorpshuis Den Hoorn (Texel), Dorpshuis De 
Stek Grootebroek, Dorpsraad Petten, Dorpshuis Spaarndam, Dorpsraad en dorpshuis 
Huisduinen, Dorpshuis Berkhout, Dorpshuis Uitdam.  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit is de 3e Algemene 
Ledenvergadering van vereniging Dorpswerk Noord-Holland. Een van de doelstellingen 
welke wij met elkaar hebben afgesproken is om Dorpswerk op de kaart zetten. Ik kan u 
vertellen: dit lukt goed.  
 
Steeds vaker worden wij benaderd om een bijdrage te leveren aan symposia en discussies 
over leefbaarbeid kleine kernen, vitaliteit, plattelandsontwikkeling. Zo ook over 2 weken als 
wij een presentatie mogen verzorgen voor ambtenaren op het provinciehuis. Onderwerp is 
Waarin en hoe kunnen Dorpswerk en provincie elkaar vinden en versterken. Dit alles doen 
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we om ons ook te profileren bij ambtenaren die mogelijk betrokken zijn bij de 
coalitiebesprekingen. Wij laten ons horen en zien, zijn aan het lobbyen om Dorpswerk onder 
de aandacht van de politieke partijen te houden. Het hangt van de nieuw te vormen coalitie 
af of wij na dit jaar wederom een provinciale subsidie zullen ontvangen. Onze vereniging is 
een spreekbuis voor meer dan 350.000 inwoners in dorpen en kernen. 
 
Maar het allerbelangrijkste van onze activiteiten is het adviseren van onze leden, 
dorpshuisbesturen, dorpsraden, nieuwe dorpsorganisaties die zich alle dagen als vrijwilliger 
inzetten voor hun directe leefomgeving. Afgelopen jaar hebben velen van u weer een beroep 
gedaan op de deskundigheid van onze adviseurs. Soms met een kleine vraag, soms voor 
iets ingewikkelds. Prima. Blijf onze adviseur(s) benaderen als u advies nodig heeft. 
Dorpswerk is van u en voor u. 
 
Ik sta stil bij wisselingen van de wacht bij onze adviseurs. Vorig jaar meldde ik dit op de 2e 
ALV en nu weer. Cees Kooy moest kiezen uit zijn vele werkzaamheden, dit betekende voor 
Dorpswerk dat hij in 2019 alleen nog een aantal lopende zaken afrondt. Kor Berghuis richt 
zich vanaf januari op het project Jong Platteland. Gelukkig hebben we een opvolger in de 
persoon van Corry Leijen.  
 
Dit is ook een jaar van bestuurlijke verandering, Rens Cappon heeft zijn bestuurswerk zoals 
was afgesproken, na het PlattelandsParlement beëindigd. Vandaag nemen wij ook afscheid 
van Sam Mulder en Ad Ruiter, dit komt straks terug. Ik doe een oproep aan u allen om mee 
te helpen met vinden van kandidaten voor het bestuur. Dorpswerk heeft zeer dringend 
nieuwe bestuursleden nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. 
 
Vergadering, ik sluit dit openingswoord af met dank uitspreken aan onze adviseurs, Jaap, 
Anita, Cees en Kor. En nieuw aangetreden, Corry. Dank voor jullie inzet. 
 
Hierbij is de vergadering geopend.  
 

2. Mededelingen 
De secretaris meldt de afberichten. Verder geen mededelingen.  
 

3. Ingekomen en verzonden stukken 
Geen. 
 

4. Verslag ALV Dorpswerk Noord-Holland 25 april 2018  
De vergadering stemt in met de tekst van het verslag.  
 

5. Jaarverslag Dorpswerk Noord-Holland 2018  
De vergadering stemt in met de tekst van het jaarverslag 2018.  
 

6. Financieel verslag 2018  
De penningmeester geeft mondeling toelichting op de cijfers. Er zijn geen vragen. Ook op de 
cijfers van het project Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP) 2018. Er is onder 
andere geld besteed aan communicatie, zoals recent de flyer waarmee Dorpswerk zich 
presenteert bij de nieuwe statenleden. Daarmee doet het bestuur haar uiterste best om 
continuering van de subsidie in bestuursperiode 2020-2023 te bepleiten. Hier zijn verder 
geen vragen over.  
De voorzitter licht de destijds gemaakte keuze voor gedeeltelijk interen op vermogen toe: de 
subsidie van de provincie in periode 2016 – 2019 is gehalveerd t.o.v. de periode daarvoor. 
Daarom vond en vindt het bestuur het verantwoord om, ook gezien onze ambities, om 
gebruik te maken van de reserves.  
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7. a. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bemensd met Leander Dignum (Dorpshuis Warmenhuizen) en Gerda 
Steenbergen (Dorpshuis De Kwaker, Westzaan), heeft de boeken gecontroleerd en is tot de 
conclusie gekomen dat de weergegeven cijfers een juist beeld geven van de bezittingen en 
schulden per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018. 
De kascommissie stelt derhalve aan de vergadering voor om de jaarstukken goed te keuren 
en de penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beheer. Met algemene 
stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 
 
    7b. Benoeming kascommissie 2019 
Mevrouw Gerda Steenbergen zal ook in 2019 lid zijn van de kascommissie. De heer Goof 
Buijs, dorpsraad Broek in Waterland, is het nieuwe commissielid (voor de jaren 2020 en 
2021).  
 

8. Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur 
Na goedkeuring van de jaarstukken dient volgens de statuten aan de vergadering 
voorgesteld te worden het bestuur kwijting te verlenen voor de door haar daarmee afgelegde 
rekening en verantwoording. Het voorstel wordt me algemene stemmen aangenomen. 
 

9. Begroting 2019  
De voorzitter wijst op de reservering van een bedrag voor de voorbereding van een NHPP in 
2020. Het is nog niet besloten dat dit evenement ook echt zal plaatsvinden in 2020, bestuur 
vindt een reservering in het begrotingsjaar 2019 wel relevant.  
 

10. Afscheid van bestuursleden 
Conform rooster van aftreden: de heren Ad Ruiter en Sam Mulder nemen afschied.  
Voorzitter memoreert de vele jaren van inzet van Ad, al in 2008 trad hij toe tot bestuur van de 
Vereniging van Kleine kernen (VvKkNH). Ad nam bij Dorpswerk NH de taak van 
penningmeester op zich. Waarvoor veel dank. Sam trad in 2012 toe tot het bestuur van 
Platform Dorpshuizen NH. In 2016 zette hij zijn financiële kennis en zijn netwerk met juristen 
in voor de Personele Unie (die de fusie tussen PDNH en VvKkNH voorbereidde). Bij 
Dorpswerk nam Sam eind 2017 de taak van secretaris op zich. Beide heren blijven nog even 
aan om een goede overdracht te verzorgen.  
Voorzitter bedankt hen met een mooie bos bloemen.  
 

11. Rondvraag 
Geen. 
 
Vanwege het rap doorlopen van de agenda is er nog tijd voor twee ander punten:  
 
11a. Uitleg over het project Jong Platteland (JP).  
Kor Berghuis (projectleider) licht toe. JP valt onder de noemer ‘Maatschappelijke Diensttijd’, 
een afspraak van het kabinet. Voor dorpshuizen en dorpsorganisatie biedt JP hen in 2019 de 
kans om met jongeren 16 – 27 jaar in gesprek te gaan over een wens, idee of probleem. 
MDT biedt een kader aan jongeren hiermee aan de slag te gaan. In een overzichtelijke 
activiteit voor 60 – 80 uur. Project JP biedt begeleiding, vergoedingen, op maat training, etc.  
In Westzaan zijn Dorpshuis De Kwaker en een groep jongeren al begonnen. 
Geïnteresseerde dorpen kunnen zich melden bij Kor, jongplatteland@dorpswerknh.nl  
Mevrouw Henny van Son (Dorpshuis Cruquius) vraagt wat de eisen zijn voor BHV of Sociale 
Hygiëne als jongeren een activiteit organiseren in het dorpshuis. Die vereisten kunnen een 
drempel zijn. Tips komen van Jaap de Knegt. Adviseur Corry Leijen kan hierover verder 
adviseren.  
 

mailto:jongplatteland@dorpswerknh.nl
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11b. Corry Leijen stelt zich voor 
Corry woont nabij Barsingerhorn, kent het dorpsleven al haar hele leven lang. Het 
adviseurschap bij Dorpswerk doet ze naast een parttime functie als projectleider bij een 
Werkleerbedrijf in de Kop. Ze is met veel plezier begonnen aan de klus als adviseur 
dorpshuizen en dorpsorganisaties.  
Corry beveelt van harte aan om de nieuwste tools te gebruiken: de Vitaliteitsscan (voor 
dorpshuizen); en Het Kleine kernenspel (voor dorpsorganisaties).  
 

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 19.45 uur. 
Het tweede deel van de avond gaat over het thema Bewoners betrekken bij energietransitie.  


