
  
 
 

Jaarverslag 2018 VERENIGING DORPSWERK NOORD-HOLLAND  
  
Voor Dorpswerk Noord-Holland was het zowel intern (wisseling van adviseurs en bestuurders) als 
extern vanwege de naderende provinciale verkiezingen en de organisatie van het Noord-Hollands 
Plattelands Parlement een druk en energiek jaar. 
We namen, conform het afgesproken roulatieschema, afscheid van een bestuurder en konden ook 
een nieuwe bestuurder verwelkomen. Van groot belang is dat het bestuur ook in de toekomst 
draagvlak blijft creëren bij de lokale dorpsorganisaties en dorpshuizen. We willen ook in 2019 nieuwe 
bestuurders werven vanwege het aanstaande (statutair afgesproken) afscheid van nog twee leden.  
In 2018 is er een wisseling van algemene adviseurs geweest. Kor Berghuis en Cees Kooy hebben het 
stokje overgenomen van Anita Blijdorp en Jaap de Knegt. Jaap heeft, in het kader van overdracht, 
begin 2018 nog enkele werkzaamheden voor zijn rekening genomen. Anita is van start gegaan als 
projectleider van het Noord-Hollands Plattelands Parlement, gehouden op 23 november 2018. Het 
jaar 2018 was ons tweede jaar na de fusie van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland en 
het Platform Dorpshuizen Noord-Holland. De overgang is goed verlopen, maar heeft natuurlijk een 
extra inspanning en een extra tijdsinvestering gekost.  
 
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 2018 vijf maal bijeen geweest en heeft daarbij de dorpshuizen te Den 
Oever, De Rijp, Beets, Obdam en Oudkarspel bezocht. 
De jaarvergadering werd gehouden in dorpshuis De Kwaker, te Westzaan op 25 april 2018. 
 
Daarnaast is  een afvaardiging van het bestuur, tezamen met de adviseur een aantal malen bij elkaar 
geweest ter voorbereiding van het NoordHollands PlattelandsParlement 2018.  
 
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.  
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 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 
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bestuurders), spelers in het maatschappelijk middenveld en belangstellenden. Dit jaar zijn zes 
nieuwsbrieven verschenen . 
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op www.dorpswerknh.nl  
 
Adviseurs 
Onze adviseurs Cees Kooy en Kor Berghuis die begin 2018 gestart zijn begin 2019 opgevolgd door 
Corry Leijen. Tijdens haar inwerkperiode wordt Corry bijgestaan door onze oud-adviseurs Anita 
Blijdorp en Jaap de Knegt.  
 
We bedanken Cees en Kor voor hun inzet in het afgelopen jaar. Kor houdt zich dit jaar intensief bezig 
met het project Jong Platteland.  In samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen 
(LVKK) tracht dit project jongeren meer te betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken en het werk van 
dorpsorganisaties. 
 
Op onze website staan de contactgegevens van onze adviseurs vermeld. 
 
Provinciale ondersteuning 
Voor ons activiteitenplan 2018 is door de Provincie Noord-Holland subsidie verstrekt. 
 
Onderwerpen uit het plan en bereikte resultaten: 
 

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

 
29 keer is een vraag van in totaal 13 dorpsraden beantwoord: per mail, per telefoon. Aan 9 
dorpsraden is 1 of meerdere keren een bezoek gebracht.  
Onderwerpen. o.a. maken kernvisie, verdwijnen geldautomaten, de nieuwe regels m.b.t. de 
postbezorging, motorcrossbaan in de regio, de AVG, zorgvoorzieningen in het dorp en samenwerking 
met omliggende gemeenten. 
De dorpsraden Zwaagdijk-West, Spanbroek-Opmeer en Badhoevedorp zijn in het kader van 
‘Toekomstbestendige dorpsorganisaties’ intensief ondersteund. Speerpunten:  
-begeleiding bij het maken van een kernvisie/dorpsvisie  
- vraagstuk van nieuwe en jonge vrijwilligers  
-in alle trajecten was de relatie dorpsraad - gemeente een aandachtspunt. 
In veel contacten was de invoering van de Omgevingswet en de vernieuwing van de lokale 
democratie c.q. de relatie met de gemeente een punt van aandacht.    
 
Resultaat: 13 dorpsraden zijn geadviseerd en 3 dorpsraden zijn intensief begeleid bij Maken van een 
dorpsvisie. 
 

 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. 

 
59 keer is een vraag van in totaal 37 dorpshuizen beantwoord. Veelal contact via e-mail of telefoon. 
Aan 13 dorpshuizen is 1 keer of vaker een bezoek gebracht. Onderwerpen waren o.a.:  
-beheer van het dorpshuis, vergunningen, wet- en regelgeving.  
-Vragen over subsidie en advies bij projectplannen.  

Info, advies en ondersteuning voor dorpen en dorpsorganisaties 
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-Advies bij oprichting nieuw dorpshuis;  
-uitvoeren Wmo-scan, kwaliteitszorg,  
-kennismaking met nieuw bestuur, 
-kennismaking met niet leden,  
-de AVG,  
-vrijwilligerswerkbeleid. 
Verder: twee dorpen konden intensiever worden begeleid door extra financiële steun vanuit de 
LVKK. Een aparte workshop en werkdocument zijn gemaakt ter voorbereiding op de AVG; zie ook 
Kennisdeling. 
 
Resultaat: 37 dorpshuisbesturen zijn geadviseerd en ondersteund.  
 

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

 
In de gemeente Opmeer zijn diverse dorpsraden actief die samen met de gemeente een convenant 
willen opstellen. De meeste uren gingen naar ondersteuning van de dorpsraden. Daarnaast was er 
regelmatig contact met de gemeente over dit proces. 
 
Met de gemeente Medemblik is volop contact geweest bij het traject waarin Dorpsraad Zwaagdijk-
West een eigen dorpsvisie heeft geschreven. 
 
Met de gemeente Wijdemeren is gesproken over de rol van dorpsraden en over het betrekken van 
de inwoners bij het beleid in de gemeente Wijdemeren. Dit contact zal in 2019 worden voortgezet.  
 
Resultaat: 3 gemeenten zijn rechtstreeks geadviseerd over hun relatie met dorpsorganisaties. 

 

 Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops, e.d. 
Voor buurt- en dorpshuizen in gemeente Zaanstad, 23 februari.  Kader: Vrijwilligersonderstening 
Zaankanters voor Elkaar. Informatie gegeven over: vereniging Dorpswerk; voordelen van 
lidmaatschap; over veiligheid en aansprakelijkheid, Hoe regelen we het goed?; over Vraagbaak 
dorpshuizen.nl.  
Deelname door vertegenwoordigers van 9 buurthuizen. De Lorzie (Wormerveer) en de 
Palmboom (Krommenie) zijn lid geworden.  

 
Themabijeenkomst Wat voor dorpshuis willen we zijn, 15 maart te Uitgeest. In totaal 25 deelnemers 
namens 10 dorpshuizen. 

 
Kenniscafé in het Dorpshuis De Kwaker in Westzaan op 25 april voor leden van Dorpswerk. Over drie 
onderwerpen een korte presentatie. Thema 1: thema’s op het NHPP. Thema 2: democratische 
vernieuwing en ons project Toekomstbestendige dorpsorganisaties; drie aanmeldingen 
dorpshuizen/dorpsraden Thema 3: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Besturen 
van dorpshuizen en dorpsraden kunnen bij hun voorbereiding te voldoen aan eisen AVG, een beroep 
doen op Dorpswerk.  Een PowerPoint-presentatie is beschikbaar; en een werkdocument AVG, dit 
laatste is verspreid onder alle leden.  
10 dorpsorganisaties zijn bezocht om hen te helpen bij het maken van een op maat-privacybeleid en 
-verklaring.     

 

Kennisdeling 



Kijkje in de Keuken, 4 oktober in Badhoevedorp.  
Deelname door 19 personen namens 10 dorpshuizen/dorpsraden. Dorpsraad Badhoevedorp heeft 
een presentatie gegeven met bijzonder aandacht voor de relatie dorpsraad – gemeeente bij het 
maken van een dorpsvisie. Aanwezigen hebben elkaar adviezen gegeven hoe de relatie met de 
gemeente te verbeteren. Daarnaast is aandacht besteed aan het betrekken van jongeren bij 
leefbaarheidsvraagstukken en het werk van dorpsorganisaties. DorpswerkNH is één van de 
proeftuinen Maatschappelijke Diensttijd. Met het geld wil DorpswerkNH in 2019 serieus werk maken 
van het meer betrekken van jongeren bij alles wat het dorp leuker, fijner en veiliger maakt om in te 
wonen en te werken. 
.   
 
Voorbereiding en uitvoering Workshops NHPP, 23 november 
Het NHPP2018 was een apart project.  
 
De adviseurs van DorpswerkNH hebben gedurende het jaar meegedacht over inhoud ook een actieve 
bijdrage geleverd aan meerdere workshops. Zie ook 5.2.  

 
Contact en uitwisseling met dorpen over nieuwe vervoersconcepten op het platteland  
De actualiteit is gebundeld in het digitale magazine Bestemming Bereikt. Op 23 november heeft 
mevr. Joke Geldhof met een druk op de knop dit magazine gelanceerd.  
 
Resultaat: 5 (plus 1: het NHPP) activiteiten zijn uitgevoerd voor kennisdeling tussen 
dorpsorganisaties en besturen dorpshuizen. 
 

 Info- en kennisuitwisseling online 
De site dorpswerknh.nl is frequent aangevuld met nieuwsitems. 
De digitale nieuwsbrief (650 abonnees) verscheen  6 keer.  
Sociale media; Twitter @Dorpswerknh telt 340 volgers. 
Facebook @dorpswerknh: berichten hebben wisselend bereik, variërend van 80 tot 400 unieke 
contacten.  
  
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 het werk van Dorpswerk en haar leden 
 
 

 Kennisdelen via het landelijk netwerk 
-Het collegiaal overleg adviseurs dorpsraden: 3 maal  
-het overleg adviseurs dorpshuizen: 4 maal.  
Verder is gedurende het jaar regelmatig contact en uitwisseling per mail en telefoon. 
  
Gerealiseerde output van collegiaal overleg op onderwerpen als:  
- ondersteuningsaanbod voor dorpshuizen in Noord-Holland bij de brochure ‘Wat voor dorpshuis 
willen we zijn?;  
- binnenhalen van financiering bij fondsen voor  actualisatie van digitale Vraagbaak dorpshuizen.nl;  
- vijf Noord-Hollandse dorpsorganisaties zijn met een extra financiële bijdrage vanuit LVKK 
ondersteund voor ‘Toekomstbestendig dorpsorganisatie’; 
- Realisatie van het ‘Kleine kernen spel’; een speels instrument voor dorpsraden om na te denken 
over welke rol ze willen spelen. Het spel gaat in 2019 rond in Noord-Holland en kan onder 
begeleiding van een adviseur worden gespeeld.  
- input gegeven voor een notitie ‘Toekomst Dorpenbeweging in Nederland’ onder leiding van de 
LVKK. Inspelen op andere vormen van bewonersparticipatie; meer ruimte bij overheden vragen voor 
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participatie van inwoners bij omgevingsvraagstukken en de aandacht voor de versterking, 
modernisering van het lokale bestuur. 
 
Resultaat: brengen en halen van kennis en ervaringen. Mee invulling geven aan nieuwe producten en 
werkwijzen. Dorpsraden en dorpshuizen in Noord-Holland profiteren van ideeën, kennis en 
methoden uit andere provincies. 
 

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

Deze activiteit kenmerkt zich door overdracht vanuit een eerder zware Noord-Hollandse invulling 
naar een meer bescheiden inbreng:  
-vertrekkend adviseur Jaap de Knegt heeft zijn taak grotendeels overgedragen aan adviseurs 
dorpshuizen in andere provincies.  
-een beperkt aantal uren vanuit Noord-Holland en Dorpswerk blijven nodig voor actueel houden van 
de Vraagbaak. Krachtig is dat er nu meerdere provincies betrokken zijn bij het vormgeven en 
bijhouden van deze digitale kennisbank. 
 
Dorpshuizen.nl blijft een belangrijk en passend middel om besturen van dorpshuizen te 
ondersteunen en de ‘regeldruk’ te verlichten.  
 
Resultaat: dorpshuisbesturen in Noord-Holland hebben toegang tot actuele informatie over bestuur 
en beheer van dorpshuizen. Deze vrijwilligers kunnen met kwaliteit besturen. Door de 
beschikbaarheid van dorpshuizen.nl hoeven individuele besturen minder aanspraak te maken op de 
beperkte uren die beschikbaar zijn voor een-op-een advies. 
 

 Beschrijving: Het NHPP2018 is een evenement waarbij actieve burgers en ondernemers uit 
dorpen en het platteland hun stem laten horen aan beleidsmakers en politici. En waarbij we 
leren van elkaar, praktische kennis en ervaringen delen, elkaar inspireren en aanzetten tot acties 
die de plattelandssamenleving ten goede komen.  
 

Uitvoering NHPP2018  
De organisatie en uitvoering van het NHPP was in 2018 een eigenstandig, apart project, uitgevoerd 
o.l.v. projectleider Anita Blijdorp.  
Adviseurs van DorpswerkNH hebben in 2018  input geleverd voor de opzet en inhoud. En een actieve 
bijdrage geleverd aan de uitvoering van workshops en het realiseren van de brochure Bestemming 
bereikt!.  
Met ruim 130 deelnemers en een diversiteit aan workshops en presentaties was het Noord-Hollands 
Plattelands Parlement in 2018 een mooi succes.  
Met persberichten en rechtstreekse contacten met journalisten hebben we onze leden (dorpen en 
dorpshuizen), dorpse projecten, Omgevingsvisie NH2050 en Vereniging Dorpswerk positief in het 
nieuws gebracht. Twee grote artikelen zijn geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad; verder was er 
aandacht op radio en digitale tv (NH Nieuws). Ook van de aanloop naar en uitvoering van het 
NHPP2018 is door de media verslag gedaan. 
 
 
 
 
 

Noord Hollands Plattelands Parlement 

http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak


 

 
Afstemmen en samenwerken met Adviesteam KNHM Noord-Holland 
Adviseurs van Dorpswerk verwijzen, bij specialistische vragen, soms door naar het (vrijwillige) 
adviesteam KNHM Noord-Holland. In 2018 was dit het geval voor een initiatief in Wijdemeren en bij 
een adviesvraag van dorpshuis De Goorn. Dorpswerk promoot actief de Kern met Pit prijsvraag, ook 
een initiatief van KNHM, waarmee de aanmelders een geldprijs en advies kunnen winnen voor hun 
lokale project.  
 
Nieuwe relaties aangaan 
Naast gemeenten heeft Dorpswerk dit jaar ook stevig ingezet op de verbindingen met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Connexxion. Twee grote partijen in de 
provincie, we vinden elkaar op de concretisering van waterbeheer en klimaatadaptatie c.q. vervoers- 
en mobiliteitsvraagstukken op lokaal niveau. De schaalvergroting en de invoering van nieuwe wetten 
maken dat organisaties onze aanwezigheid en voeling met wat er speelt in dorpen – lees: in de 
haarvaten van de samenleving – interessant vinden en waarderen. In 2018 hebben we de eerste, 
warme contacten gelegd. Dit traject van kennismaken, afstemmen, samenwerken heeft meer 
aandacht en een lange adem nodig. 
 
Overige openbare optredens en samenwerking 
-Dorpswerk heeft zich meerdere keren actief opgesteld bij debatten over de provinciale 
omgevingsvisie NH2050.  Er is onder andere een positief kritische brief aan de provinciale staten 
verstuurd.  
-Op 29 januari heeft voorzitter Nico Bijman een inleiding gehouden op de Statendag. Thema was: 
bereikbaarheid en leefbaarheid op het Noordhollandse platteland. Dorpswerk was aanwezig met een 
marktkraam, staten leden konden zich ook een op een laten  informeren over ons werk.  
-Op 13 juni heeft de voorzitter een inleiding gehouden op de bijeenkomst ‘Democratie in de kern’. 
Dorpsorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in de zoektocht van gemeenten naar 
vernieuwing van lokale democratie en naar de vraag hoe actieve burgers te faciliteren en wat dit 
betekent voor (veranderende) rol van gemeenteraden.  
 
Vertegenwoordiging in Rocov 
Vanaf zomer 2018 is Dorpswerk in de persoon van Piet Heneweer weer vertegenwoordig in het 
ROCOV, gebiedskamer Noord. 
 
Donatie op locatie, VSBfonds 
Dorpswerk is voor het gebied Noord-Holland de partner van VSB-fonds in hun nieuwe werkwijze voor 
het beoordelen van project-aanvragen.  Met ‘Donatie op Locatie’ krijgen aanvragers de gelegenheid 
hun aanvraag mondeling toe te lichten. Inzet is dat meer aanvragen vanuit dorpsorganisaties 
gehonoreerd zullen worden. 
 
Kerken actief in dorpen 
PKN nodigde Dorpswerk uit bij start van de ‘Dorpenbeweging van de Protestantse Kerk Nederland’. 
PKN wil hiermee lokale kerkelijke gemeenten helpen een rol te spelen bij projecten die de 
dorpsgemeenschap ten goede komen.  
 
Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen  
NLZorgvoorElkaar is het landelijk initiatief dat lobbyt voor betere, toegankelijker wet- en regelgeving 
waarmee bewonersinitiatieven voor zorg, welzijn en wonen beter van de grond komen. Dorpswerk 

Dorpswerk Noord-Holland als vereniging, belangenbehartiger en spreekbuis 



houdt direct contact met dit platform ten behoeve van haar leden. 
 
Democratie in Actie  
Vanuit ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt vanaf najaar 2018 meer appel gedaan worden op 
gemeenteraden, bestuurders, ambtenaren en actieve inwoners voor vernieuwing lokale democratie. 
Dorpswerk was aanwezig op bijeenkomsten om daar de werkwijze van georganiseerde 
dorpsbewoners en de rol van onze Vereniging toe te lichten. 
 
Resultaat: De vereniging is in staat met leden, opdrachtgevers en samenwerkingspartners te 
communiceren en constructieve relaties te onderhouden. 
 

 
In 2018 is het bestuur 5 keer bijeengekomen op locaties van leden. Telkens zijn we gastvrij 
ontvangen door het bestuur van het betreffende dorpshuis.  
-Op 25 april is een algemene ledenvergadering georganiseerd,  het beleidsplan 2018/2019 is daar 
vastgesteld.  
- In september was het jaarlijkse voortgangsoverleg met Marjolein Geirnaert. Tevens blikten we 
daarin vooruit op het jaar 2019. 
-Het onderwerp ‘Statenverkiezingen 2019’ heeft meerdere keren op de agenda gestaan. We hebben 
de politieke partijen actief benaderd en ons goed op de kaart gezet via gerichte mailings, 
aanwezigheid op bijeenkomsten georganiseerd door de Staten of een van de Gedeputeerden, via de 
organisatie van het NHPP2018 en via gerichte oproep (brief) om ook de komende vier jaar het werk 
van Dorpswerk mogelijk te maken en ruimhartig financieel te steunen. 
 
Twee adviseurs hebben het bestuur waar nodig ondersteund. 
 
Resultaat: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ondersteuning leidt ertoe dat het bestuur 
professionele input krijgt waardoor het mede op basis van die informatie en argumenten het beleid 
kan vaststellen; en haar rol naar buiten met verve kan spelen. 
 
Bestuurssamenstelling 

In het begin van 2019 hebben wij afscheid genomen van Rens Cappon.  
De huidige secretaris( Sam Mulder) en penningmeester ( Ad Ruiter) hebben te kennen gegeven niet 
herkiesbaar te zijn en hun lidmaatschap van het bestuurde na de  ALV 2018 te beëindigen. 
 
Het bestuur heeft behoefte aan nieuwe leden, om de continuïteit te waarborgen doen wij een 
dringende oproep u aan te melden. Vrouwen zijn een welkome aanvulling! 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.nlmet vragen kunt u hem telefonisch bereiken op    06 2089 0133 
 
 
 

Bestuursactiviteiten 
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Aangesloten dorshuizen en dorpsraden 
Het aantal aangesloten dorpshuizen bedraagt thans 87, het aantal aangesloten dorpsorganisaties 
bedraagt 48. 
 
S. J Mulder 
Secretaris. 

 
 


