Jaarverslag 2019 VERENIGING DORPSWERK NOORD-HOLLAND
2019 was een spannend jaar voor Dorpswerk NH. De Provinciale Statenverkiezingen en de
daaruit volgende nieuwe coalitie hebben voor een onzekere periode gezorgd waarop we
gelukkig naderhand positief terug kunnen kijken. Even leek het voortbestaan onzeker. We
hebben er met en voor onze leden alles aan gedaan om het belang van het werk van
Dorpswerk NH aan te tonen. We hebben onze leden bevraagd over onze dienstverlening en
hen betrokken bij het lobbywerk richting de provincie. Met het voortbestaan kunnen we nu
deze input ook gebruiken voor het doorontwikkelen van onze vereniging in 2020 en verder.
Wat hebben (toekomstige) leden van Dorpswerk NH nodig? Wat verwachten zij van ons?
Wat komt er op de dorpsraden en dorpshuizen af en wat roept dit bij hen op? Dorpswerk NH
blijft bestaan, uit dit jaarverslag van 2019 blijkt zeker ook hoe belangrijk dat is voor de kleine
kernen, dorpshuizen, dorpsorganisaties en de leefbaarheid op het platteland.

Het bestuur van Dorpswerk Noord-Holland bedankt de Provincie Noord-Holland voor de
middelen die ons in staat stellen onze doelstellingen te verwezenlijken.

Bestuur
Het bestuur is in het jaar 2019 zes maal bijeen geweest en heeft daarbij de dorpshuizen te
Marken, Schoorl, Zwaagdijk Oost, Castricum, Tuitjenhorn, Obdam en Wijk aan Zee bezocht.
De jaarvergadering werd gehouden in Cultureel Centrum De Olm te Zwanenburg op 7 mei
2019.

Website
Op de website (www.dorpswerknh.nl) wordt gedurende het gehele jaar actuele informatie
bijgehouden die van belang is voor de dorpshuizen en de dorpsraden in Noord-Holland.
Naast ledenvoordeel vindt u er ook de zgn. Vraagbaak.
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Deze vraagbaak bevat zeer veel informatie inzake de exploitatie van dorpshuizen, Wet en
regelgeving, arbeidsovereenkomsten, beheer, onderhoud etc. komen aan de orde.
Op de site is tevens veel informatie te vinden over gemeentelijk dorpshuizenbeleid. Naast
onze eigen brochures vindt u ook voorbeelden van vastgesteld gemeentelijk beleid van een
aantal gemeenten in onze provincie.

Digitale Nieuwsbrief
De nieuwsbrief komt gemiddeld een maal per twee maanden uit. Zodra er voldoende nieuws
beschikbaar is, wordt een brief verzonden. Deze wordt verzonden naar alle aangesloten leden
( dorpshuizen en dorpsraden) en andere partijen welke van belang kunnen zijn voor onze
vereniging. Hierbij moet u denken aan o.m. wooncorporaties, gemeenten en provincie
(ambtenaren en bestuurders), spelers in het maatschappelijk middenveld en belangstellenden.
In 2019 zijn tien nieuwsbrieven verschenen .
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op www.dorpswerknh.nl > NIEUWS

Adviseurs
Onze adviseur Corry Leyen voor dorpshuizen- dorpsraden en bewonersinitiatief in dorpen
wordt in logistieke en administratieve taken ondersteund door Gitte Cappelle.
Voor communicatie ( website, digitale nieuwsbrief, sociale media) wordt het bestuur
ondersteund door Anita Blijdorp.
We bedanken onze adviseurs voor hun inzet in het afgelopen jaar.
In samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen (LVKK)wordt het project
Jong Platteland uitgevoerd. Dit project tracht jongeren meer te betrekken bij
leefbaarheidsvraagstukken en het werk van dorpsorganisaties. Contactpersoon voor dit project
is Kor Berghuis.
Op onze website staan de contactgegevens van onze adviseurs vermeld.

Provinciale ondersteuning
Voor ons activiteitenplan 2019 is door de Provincie Noord-Holland subsidie verstrekt.
Onderwerpen uit het plan en bereikte resultaten:
Info, advies en ondersteuning voor dorpen en dorpsorganisaties
•

Ondersteuning van Dorpsraden (in oprichting) en andere dorpsinitiatieven bij hun
leefbaarheidsprojecten, organisatievraagstukken en opzetten en uitwerken van dorpsvisies

In 2019 is er ruim 45 keer contact via telefoon, mail of bezoek geweest met dorpsraden in ons
werkgebied. Negentien dorpsraden zijn geadviseerd bij hun individuele ondersteuningsvragen.
Acht keer is er een bezoek gebracht voor een adviesoverleg. Twee keer is er groepsoverleg gehouden
met meerdere dorpsraden in een regio of gemeente.
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Vier dorpsraden zijn in een traject geadviseerd over het opstellen van een dorpsvisie. Andere
adviesvragen waren bv: het spelen van het Kleine Kernenspel, advies bij subsidieaanvragen, meer
bekendheid krijgen, contact met de achterban, het voortbestaan, omgaan met minder leden e.d.
Resultaat
Advies aan 19 dorpsraden
Vier dorpsraden hebben een intensiever traject m.b.t het opstellen van een dorpsvisie doorlopen.
•

Ondersteuning van dorpshuizen en dorpshuizen in oprichting bij het maken van onder andere:
(ver)bouwplannen, subsidieverzoeken, een ondernemingsplan of andere vraagstukken van
bestuur en beheer. Tevens voor bijeenkomsten rond kwaliteitszorg, de WMO-scan en
ondernemingsplan.

39 dorpshuizen hebben contact gezocht met Dorpswerk NH voor advies. Ruim 90 keer is er overleg
geweest. Veelal telefonisch of via de mail. 13 keer is er een bezoek afgelegd.
Met 3 dorpshuizen is het visiespel gespeeld. 1 dorpshuis heeft de WMO- scan doorlopen en 1
dorpshuis de Vitaliteitsscan. Andere adviesvragen gingen bv. over Buma Stemra regels, contact tussen
vereniging en dorpshuis, reserveringssystemen, obligatieregeling, ANBI status, energievoorzieningen,
subsidies, verzekeringen e.d.
Resultaat:
39 dorpshuisbesturen zijn individueel geadviseerd en ondersteund.
•

Advies aan Gemeenten bij beleid voor of relatie met dorpshuizen en
dorpshuisbelangenorganisaties.

Adviesgesprekken zijn gevoerd met:
Gemeente Drechterland over het accommodatiebeleid
Gemeente Wijdemeren i.c.m. Jong Platteland
Gemeente Medemblik i.h.k.v het Vijfpuntenplan van de P10 gemeenten en het accommodatiebeleid.
Gemeente Alkmaar rond het opstellen van de Dorpsvisie Schermerhorn
Gemeente Schagen over het afstemmen en samenwerken met de gebiedscoördinatoren.
Resultaat.
5 gemeenten zijn beleidsmatig geadviseerd door Dorpswerk NH

Kennisdeling

Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops, e.d.
• 27 maart 2019: ‘Kijkje in de keuken’ Kennisdelen bij Wijkcentrum De Lorzie in Wormerveer.
Presentatie en ervaringen uitwisselen over vrijwilligersondersteuning, taakverdeling, beheer,
bestuur, activiteiten organisatie e.d. Tevens adviseurs aanwezig van de KNHM foundation.
31 bezoekers van o.a. 10 dorpshuizen, 1 dorpsraad en de gemeente Zaanstad.
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•

7 mei 2019: ALV met themabijeenkomst ‘Bewoners betrekken bij energietransitie’. In DH De Olm in
Zwanenbrug. Een gevarieerd programma met (landelijke) voorbeelden uit de praktijk en ruimte
voor discussie en kennisvergroting over dit onderwerp.
28 bezoekers van 12 dorpshuizen en dorpsraden.

•

24-9-2019: Thema bijeenkomst ‘Bepaal zelf de toekomst van je dorp en dorpshuis’ in DH De
Blinkerd in Schoorl. Hoe bereid je je als dorp of dorpshuis voor op de Omgevingswet? Presentatie
en workshop om zelf aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een dorpsvisie die
‘omgevingswetproof’ is.
43 bezoekers van 23 dorpsraden en dorpshuizen.

•

Overige onder de leden gedeelde bijeenkomsten.
3 april 2019 DR Broek in Waterland
Thema: Democratische vernieuwing ook in Waterland (met medewerking van Claartje Brons,
Ministerie van Binnenlandse Zaken). Naar aanleiding van de cocreatie rond de onderdoorgang van
de N247 discussie avond over inspraak en het versterken van de lokale democratie. Input en
contact voor organisatie van deze bijeenkomst i.s.m. Dorpswerk NH.

•

Nationaal Plattelandsparlement 23 nov 2019 in Venhorst met thema’s en workshops over
dorpsondersteuners, herbestemming, Dorpsorganisaties en de Omgevingswet. Oproep en
promotie voor deze landelijke bijeenkomst onder leden, netwerk en relaties.

Resultaat
Leden, niet-leden, gemeenten, relaties zijn in 2019 5 keer in de gelegenheid gesteld om deel te
nemen aan kennisdelende bijeenkomsten.

Info- en kennisuitwisseling online
Website dorpswerknh.nl:
- de verenigingsinformatie is geactualiseerd;
- 40 nieuwsartikelen en agenda-items zijn geplaatst.
Digitale nieuwsbrief (660 abonnees): 5 reguliere en 5 specials zijn verschenen. Totaal: 10.
Sociale media; wekelijks content geplaatst over activiteiten of nieuws van leden, van de vereniging
DWNH, van derden.
Facebook is populair bij dorpsraden/dorpshuizen. Op Twitter meer aanwezigheid van overheden en
maatschappelijke organisaties.
Redactie &Holland, digitaal magazine provincie: contacten aangeleverd en meelezen artikelen voor
special over Kleine kernen (verschijnt januari 2020).
Contacten regionale media: er is levendig contact met redacteuren en journalisten van NoordHollands Dagblad, alle edities; met NH Nieuws (radio en TV).
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Resultaat
Besturen van dorpshuizen, dorpsraden en relaties hebben kennis van actuele ontwikkelingen, zowel
binnen Noord-Holland als landelijk. Lezers/kijkers van regionale media namen kennis van wat leden en
vereniging doen. Provincie Noord-Holland/ Communicatie maakt gebruik van ons contactennetwerk.
Dorpswerk Noord-Holland is meer zichtbaar en bekend bij leden, niet-leden, relaties.

•

Kennisdelen via het landelijk netwerk

Deelname van de adviseur en/ of bestuursleden aan landelijk overleg: Dorpshuizen.nl 4 keer
LVKK 4 keer.
Verder is er regelmatig in het jaar collegiale uitwisseling en worden adviesvragen gedeeld.
Tijdens het landelijk overleg komen regio overstijgende onderwerpen aan de orde. In 2019 stonden
o.a. actuele zaken als energietransitie, omgevingswet, herbestemming, samenwerking met
gemeenten, maken van een dorpsvisie, dorpsorganisaties, duurzaamheid centraal. Ervaringen rond
landelijk ontwikkelde methodieken als de Vitaliteitsscan, Wmo scan, Kleine Kernspel en Dorpshuizenvisiespel worden gedeeld en kunnen nu regionaal worden ingezet.
Resultaat
Landelijke kennis en contacten zijn onderhouden en leveren belangrijke input op voor leden, niet
leden en relaties.
•

Actueel houden van de website www.dorpshuizen.nl/vraagbaak

Binnen het Dorpshuizen.nl overleg worden onderwerpen van de vraagbaak besproken en waar nodig
geactualiseerd.
In 2019 is een verbeterslag gemaakt waardoor artikelen zijn toegevoegd, de banner op de website is
vernieuwd en leden zich kunnen abonneren op een nieuwsbrief. Ook is er een speciale ‘vraagbaakflyer’ ontwikkeld. Dit om het gebruik en de bekendheid van de Vraagbaak te vergroten .

Resultaat
De Vraagbaak is een belangrijk instrument voor kennisdeling en kennisvergroting onder de leden en
niet-leden. Door de actualisatie is dit gewaarborgd en komt promotie beter op gang .

Dorpswerk Noord-Holland als ontwikkelaar en aanjager
De vereniging ontwikkelt projecten of participeert in projecten van derden ten gunste van specifieke
dorpsorganisaties of voor het collectief. Als aanjager wil de vereniging (nieuwe) thema’s onderzoeken,
agenderen, bewustwording creëren, dorpen en dorpsinitiatieven meenemen in nieuwe
ontwikkelingen.
•

Voorbereiding Omgevingswet

5

De voorbereiding op ‘De Omgevingswet’ is het thema van de bijeenkomst in september 2019
geweest. Daaraan voorafgaand is landelijk ervaring en kennis verzameld in ons landelijke
netwerkoverleg. Voorbeelden uit bv Friesland hebben ons geïnspireerd. Tijdens de themabijeenkomst
is gekozen voor een workshop vorm waarin bezoekers zelf concreet aan de gang gingen met het zich
vormen van een ‘beeld van de toekomst van ons dorps en dorpshuis’. Deze bewustwording, de actieve
inbreng, bereid dorpsbewoners voor op hun rol die zij na het ingaan van de Omgevingswet in 2021 op
zich kunnen, moeten, nemen.
Deze themabijeenkomst in september is een aanzet, de bewustwording is op gang gebracht. De
ondersteuning van dorpen en dorpshuizen in het vervolg, en de uitwerking van hun eerste
opgetekende plannen, is een proces wat vervolgd wordt in 2020.
Resultaat
De bewustwording is op gang gebracht, het (onder) zoeken van methodes en aanpakken om de
Omgevingswet (nog) minder abstract te maken voor bewonersinitiatieven is voortgaand proces.
•

Relatiebeheer
In 2019 zijn we gestart met ledenwerving, acties en onderzoek naar het vinden en binden van
leden onder dorpsraden en dorpshuizen. Onder meer is er een korte enquête gehouden over
bekendheid, benutten en waarderen van Dorpswerk NH.
Naast actief contact met leden, niet leden en ons netwerk middels de nieuwsbrieven,
adviesgesprekken en bijeenkomsten is er in 2019 contact gelegd of verstevigd met:
-ROCOV: vervoersoverleg waarin DWNH afgevaardigd is door P Heneweer
-WUR Wageningen: DWNH participeert in een begeleidingscommissie rond een
leefbaarheidsonderzoek in Graft- De Rijp
-Vitalityclub/ Sportservice; contact over promotie sportieve en gezonde levensstijl.
-CollegAtour: op 21-5-2019 heeft DWNH een presentatie over haar werk voor
beleidsmedewerkers van de Provincie NH verzorgd .
-Nieuwe statenleden Provincie NH: om de bekendheid van DWNH onder de nieuwe statenleden te
vergroten is er begin 2019 en speciale brochure uitgebracht met voorbeelden en ervaringen van
(leden van ) DWNH.
-Kolfbond NH: samenwerking op het gebied van de promotie en uitvoering van de kolfsport
binnen dorpshuizen.
-Lokale Fondsen NL: bekendmaking en promotie van mogelijkheden voor het opzetten van en
lokaal fonds.
-Project Jong Platteland dat een aparte financieringsstroom en opdrachtgever heeft, levert tevens
diverse lokale en regionale bekendheid en contacten voor DWNH op. Projectleider K Berghuis is
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project in het kader van de maatschappelijke
diensttijd.
Resultaat
Dorpswerk NH onderhoudt en vergroot haar netwerk en betrekt relevante organisaties gedurende
de uitvoering van het activiteitenplan.
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Bestuursactiviteiten

In 2019 is het bestuur met de adviseurs 6 keer bijeengekomen op locaties van leden. Telkens zijn we
gastvrij ontvangen door het bestuur van het betreffende dorpshuis waarmee we (nader) kennismaken
en in gesprek gaan voorafgaand aan de vergadering.
In maart waren de Provinciale Statenverkiezingen. In de nieuwe begroting van de provincie was de
subsidie van Dorpswerk NH in eerste instantie niet opgenomen. Dit heeft veel lobby werk van de
voorzitter gevraagd, er is veel (indirect) contact met statenleden gelegd, er zijn verschillende
gesprekken met M Geirnaert gevoerd en er zijn diverse uitwerkingen en plannen voorgelegd wat
uiteindelijk, najaar 2019, resulteerde in een positieve beschikking.
Vervolgens is het Activiteitenplan 2020 opgesteld en vastgesteld.
Daarnaast is het bestuur door de adviseurs ondersteund bij beleidsvraagstukken als het werven van
nieuwe bestuursleden en het aansluiten van de visie op het coalitieakkoord, op ontwikkelingen in de
samenleving en de signalen vanuit de leden.
Resultaat.
De adviseurs ondersteunen het bestuur met beleidsmatige input en onderbouwing. Daardoor kan het
bestuur zich richten op haar kerntaak: besturen van de vereniging Dorpswerk NH

Bestuurssamenstelling
In het begin van 2019 hebben wij afscheid genomen van Rens Cappon. In 2020 is afscheid
genomen van Sam Mulder. Ad Ruiter heeft aangegeven af te treden na in het najaar van 2020.
Wilma Boddeke en Hans Verschoor zijn toegetreden tot het bestuur.
De actuele bestuurssamenstelling staat vermeld op onze website.
Het bestuur heeft behoefte aan nieuwe leden. Om de continuïteit te waarborgen doen wij een
dringende oproep u aan te melden. Ervaring met dorpshuizen, leefbaarheid van kleine kernen of een
bestuurlijke achtergrond zijn een pré, maar niet noodzakelijk. Wij vergaderen 6 maal per jaar in
verschillende dorpshuizen wat het bestuurswerk afwisselend maakt.
Belangstellenden worden verzocht hun interesse kenbaar te maken bij voorzitter Nico Bijman
via nicobijman@nicobijman.nl, met vragen kunt u hem telefonisch bereiken op 06 2089 0133
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Aangesloten dorshuizen en dorpsraden
Het aantal aangesloten dorpshuizen bedraagt thans 88, het aantal aangesloten
dorpsorganisaties bedraagt 59.
Yvonne Jonkman
Secretaris

Oosthuizen, 23 oktober 2020
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