Verslag reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) BOKD
datum:
plaats:
aanwezig:

dinsdag 23 april 2013
dorpshuis de Weidehoek, Mr Haddersstraat 31, 9418 PB WIJSTER
vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties uit:
Wijster, Hooghalen e.o, Dalen, Valthe, Wapserveen, Witteveen, Gees, Vledderveen,
Buinen, Eeserveen, Balloo, Uffelte, Tynaarlo, Zwiggelte, Bovensmilde, de Broekstreek
(Balinge/Mantinge/Garminge), Beilen (Beilervaart),
Roderwolde/Foxwolde/Sandebuur en Matsloot, Elp, Havelte, Winde, Nieuw-Roden,
Echten, Zweeloo, Meppen, Weerdinge, Valthe, 2e Exloermond, Oosterhesselen,
Nietap-Terheijl, Huis ter Heide, Tiendeveen, Fort, Schoonloo
Individuele leden, BOKD bestuursleden en medewerkers
Aanwezig: 76 personen

notulist:
Wilma de Jong-Hagting
1. Opening
Voorzitter Klaas Meppelink opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Het eerste gedeelte van de vergadering wordt ingevuld door het ‘huishoudelijke’
gedeelte, gevolgd door het afscheid van Dirk Jasper Keegstra, voormalig directeur van de
BOKD en na de pauze zal Greetje Kroonenburg invulling zal geven aan het ‘inhoudelijke’
gedeelte door het houden van een presentatie over Kroko Multipunt, www.website
vermelden.
2. Mededelingen en status toekomst BOKD
Mededeling/vraag
· BOKD is vertegenwoordigd in het consumentenplatform OV (Openbaar Vervoer) en in de
regiovisie Assen-Groningen. Vraag is of onze leden het zinvol vinden dat de BOKD hierbij
zit (als agendalid of aanwezig zijn, afhankelijk van de agenda). Of is het handiger dat jullie
als dorpen hier zelf naar toe gaan. Graag reactie via info@bokd.nl hoe jullie hier
tegenover staan.
Status toekomst BOKD
Voorzitter Klaas Meppelink doet verslag:
2012
· Toezegging provincie € 150.000 voor drie jaar
· Bedrag provincie bestemd voor een consulent dorpshuizen, een consulent
dorpsbelangen en secretariële ondersteuning
· Daarnaast plan voor een apart projectenbureau met twee projectmedewerkers
· Directeursfunctie vervalt
· Meewerkend bestuur
· Verhuizing goedkoper pand
Gerealiseerd in 2012
· Team zelf aangegeven hoe de taken verdeeld zouden worden
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·

Paul van Schie, consulent dorpshuizen; William Prinsen, consulent dorpsbelangen en
Wilma de Jong-Hagting, secretariële ondersteuning. William is in november door ziekte
uitgevallen. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door Christel Vandermaelen.
· Dirk Jasper Keegstra gaf aan de BOKD te willen verlaten. Dit zou betekenen dat alleen
Luit Hummel in de, nog op te richten, projectenbureau zou zitten. Bestuur heeft besloten
om de projecten vooralsnog, net als vanouds, onder de vereniging te houden. Wel zou de
scheiding qua werkzaamheden gehandhaafd blijven.
· In oktober 2012 is de BOKD/SDD verhuisd van Assen naar Wijster.
Toekomst BOKD 2013
· Projecturen ontwikkelen zich positief. Bestuur heeft besloten op zoek te gaan naar een
tweede projectmedewerker.
· Door o.a. ziekte William is wel duidelijk geworden dat kleine organisatie als BOKD
kwetsbaar is.
· Toekomst BOKD zit in de meerwaarde voor onze ledendorpen en aangesloten
dorpshuizen. Ook voor andere organisaties is de BOKD interessant (kennis).
· Insteek op verzamelen en doorgeven van kennis (kennisnetwerk). Bedoeling om
kennisteams te formeren (vb kennisteam voor oprichten MfC/MfA; onderhoud groen;
scholen etc.)
· Kijken naar mogelijkheden om (meer) samen te werken. Te denken valt o.a. aan
Landschapsbeheer, Stamm en Stimuland.
· Goede contacten onderhouden met de politieke partijen in de provincie.
Hierna geeft Klaas het woord aan Christel Vandermaelen die kort het werkplan 2013 toelicht
en aangeeft dat de BOKD zich in de toekomst gaat richten op o.a.:
- collectieve bijeenkomsten
- kennismakelaar
- projecten
Vraaggericht, praktisch en leren van elkaar (voorbeelden).
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 april 2012
De notulen van de jaarvergadering 25 april 2012 worden zonder op-/aanmerkingen
goedgekeurd en vastgesteld.
5. Jaarverslag 2012
Alle leden hebben het jaarverslag 2012 ontvangen. Er zijn geen vragen. Het jaarverslag 2012
wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
6. Verslag kascommissie
Hendrik Gelijk van St. Exloo Vooruit en Martijn van Middelaar van Hooghalen e.o hebben
om tafel gezeten met de penningmeester Casper Veen en onze accountant. De opzet van
het verslag is helder. Verder kon de kascommissie zich prima vinden in enkele gereserveerde
posten. De kascommissie stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
beheer. Voorzitter Klaas dankt de heren Hendrik Gelijk en Martijn van Middelaar voor hun
medewerking.
Benoeming nieuwe kascommissieleden
2014: Martijn van Middelaar van Dorpsbelangen Hooghalen e.o. (tweede en laatste keer).
Nieuw kascommissielid: Jan Stormer van Plaatselijk Belang Oosterhesselen. Reserve
kascommissielid: voormalig bestuurslid van Dorpsbelangen Meppen Ydo Gort. De
vergadering gaat akkoord met het benoemen van een niet-bestuurslid.
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7. Financieel verslag 2012
Penningmeester Casper Veen licht het verslag toe.
- Verbeterde financiële positie
- Betere liquiditeit en solvabiliteit
- Quick Ratio (Betaling kortlopende schulden) ook beter
- Komt door o.a. veel projecten in 2012
- Aan de andere kant is er in het werkplan 2012 wel iets blijven liggen (gevolg van ziekte
William)
- Exploitatierekening klein positief resultaat. Bedrag gereserveerd voor het uitvoeren van
niet gerealiseerde taken uit het werkplan 2012 in het jaar 2013.
- Huisvestingkosten stuk lager
- Personeel: William Prinsen ivm ziekte vanaf november afwezig (is de BOKD voor
verzekerd) / Renni van Houten, administratief medewerker heeft de BOKD in maart 2012
verlaten. Dit houdt o.a. in dat de personeelskosten lager zijn.
De vergadering heeft n.a.v. de presentatie van Casper Veen geen vragen en / of
opmerkingen. Het financiële verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
8. Werkplan 2013
Heeft Christel in punt 2 toegelicht. Hier zijn geen vragen over. Zijn er nog vragen dan kunnen
deze altijd gesteld worden via info@bokd.nl
9. Begroting
Penningmeester Casper Veen licht toe.
Bedrag salarissen gaat omhoog. Heeft onder meer te maken met een andere manier van
administreren. Verschuiving van kosten, dit heeft inhoudelijk geen gevolg voor de begroting.
Hierna wordt de begroting zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
10. Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden Wijnhout Punt (gemeente Hoogeveen) en Hans Peeters (gemeente BorgerOdoorn) zijn aftredend maar herkiesbaar. Bestuurslid Jan Vos (afgevaardigde voor
dorpshuizen) is aftredend en, in verband met zijn werk, niet herkiesbaar. Het bestuur stelt
John Muijsers uit Valthe voor als zijn opvolger. Jan licht toe: John Muijsers is al 8 jaar
voorzitter van het dorpshuis in Valthe en voormalig schooldirecteur.
De vergadering stemt unaniem en met applaus in met de herverkiezing van Wijnhout Punt
en Hans Peeters en per acclamatie met de verkiezing van John Muijsers in het Algemeen
Bestuur.
Hierna gaat voorzitter Klaas Meppelink kort in op het vertrek van Jan Vos uit het bestuur.
Jan was het geweten van het Steunpunt Dorpshuizen Drenthe in de bestuursvergadering. Hij
gaf duidelijk aan wat wel/niet kon. Opmerkingen van Jan sneden hout, ze zorgden of voor
een snelle besluitvorming of voor langere discussies. We vinden het erg jammer dat hij ons
bestuur verlaat maar danken hem hartelijk voor zijn inbreng. Jan dankt het bestuur van
harte. Hij geeft aan dat hij soms wel erg rechtlijnig was maar hij is blij dat hij gewaardeerd
werd.
De vergadering dankt Jan met applaus voor zijn inbreng.
11. Rondvraag
Werkgroep Dorpsstokkie
Geerhardt Dijkhuis, buurtschap Nietap-Terheijl, geeft aan dat een aantal vrijwilligers vorig
jaar landelijk hebben meegedraaid met dit project. Binnenkort komt er een NieuwsFlits uit
waar dit project uitgelegd wordt. Mochten, naar aanleiding hiervan, dorpen zich willen
aanmelden, meldt dat dan via info@bokd.nl.
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12. afscheid Dirk Jasper Keegstra, voormalige directeur BOKD
Voorzitter Klaas Meppelink dankt Dirk Jasper voor zijn vele jaren van inzet voor de BOKD. Hij
was vanaf 2004 in dienst als consulent; in 2007 werd hij directeur. Zeker niet alles ging van
een leien dakje; met name de laatste jaren waren erg turbulent i.v.m. de dreigende
kortingen. Klaas dankt Dirk Jasper voor zijn inzet in al die jaren en wenst hem alle goeds in
de toekomst.
Dirk Jasper heeft lang nagedacht wat hij de vergadering zou willen zeggen. Zoals gebruikelijk
kwam pas op het laatste moment de inspiratie. Hij heeft altijd met veel plezier bij de BOKD
gewerkt en wenst het bestuur en medewerkers al het goede in de toekomst.
Na de pauze geeft Klaas het woord aan Greetje Kroonenburg. In veel dorpen proberen inwoners een
winkelfunctie terug te krijgen, al dan niet in combinatie met allerlei voorzieningen. Sinds 2000 zijn er
in IJhorst geen winkels meer. De inwoners vonden dit een groot gemis. Zij hebben dit zelf
opgevangen. Greetje Kroonenburg vertelt over de oprichting, ontwikkeling, inhoud en financiering
van het Kroko MulitPunt in IJhorst. IJhorst, 1500 inwoners, veel vakantiehuizen met permanente
bewoning (niet bij inwoners geteld); eerste winkels op 2, 2,5 km afstand.
Hieronder vindt u enkele punten uit de presentatie van Greetje.
Het begin
· Woningruil. Greetje is freelance boekhouder en had met haar gezin te weinig ruimte. De
mensen in een voormalige fietsenwinkel wilden graag kleiner wonen. Woningruil was
een feit.
Aanbod in winkel
· Langzaam opgebouwd. Door kantoor in winkelpand te maken zag ze dat er in IJhorst veel
vakantiegangers rondliepen. Hier heeft ze op ingespeeld door te beginnen met
ijsverkoop. Vervolgens speelde ze in op de mogelijkheden die voorbij kwamen:
locatiehouder voor een kunstroute; afhaalpunt voor biologische groent- en fruit en
biologisch brood (bestelbaar via internet – weinig risico); afspraken met de SRV (kwam 1
dag in de week in IJhorst; spullen dagelijks via Kroko MultiPunt te kopen, Greetje nam dit
weer af van de SRV), huisvlijt van inwoners van IJhorst tot cursussen, aanbieden van
vergaderruimten, workshops en een informatiepunt (geen officiële VVV). Verder is ze
bezig met een hele Reestdallijn (zeep, voedingswaren etc.). Kortom: kijken wat mogelijk
is en hier op inspelen.
· Altijd kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.
Wat helpt
· IJhorst heeft dorpsraad. Greetje heeft goed contact met de voorzitter van de dorpsraad
die vele ingangen in verschillende netwerken heeft.
Financiën
· Winkelpand was vanaf 2000 niet meer als winkel in gebruik. Greetje en haar gezin
kwamen er in 2008 in. Van de burgemeester kreeg ze de tip om een plan voor het
opknappen hiervan in te dienen voor een LEADER subsidie. Aldus gedaan en ze heeft
LEADER subsidie gekregen.
Erg mooi, maar subsidie moet je altijd voorschieten en je moet een lange adem hebben.
Verbouwing Kroko MultiPunt:
- 2008 aanvraag ingediend en subsidie gekregen
- 2009 verbouwing (zoveel mogelijk met lokale ondernemers) , kostte € 100.000; € 40.000
werd vergoed. Werd pas uitgekeerd in oktober 2010.
- 2008 à kredietcrisis, banken op slot. In april 2008 zei de bank nog dat ze een
overbruggingskrediet zouden kunnen krijgen. In november 2008 toen het plan gereed
was, deed de bank geen enkele toezegging meer à leverde veel stress op.
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-

Na afloop was de uitkerende instantie zeer verbaasd omdat men binnen de begroting
was gebleven.

Omzet
· 2009 à 28% omzet uit administratie / 58% uit winkel
· 2012 à 14% omzet uit administratie / 70% uit winkel
· Inspelen op actualiteiten en wensen à netwerken / mond tot mond reclame / ruime
openingstijden / actueel aanbod.
Knelpunt
· Continuïteit à idee om groep vrijwilligers om je heen te situeren; overleg/feeling
houden met als resultaat minder kwetsbaar.
Meer weten, kijk dan http://www.krokoweb.nl/
Voorzitter Klaas Meppelink dankt Greetje voor haar inspirerende presentatie.
13. Sluiting
Voorzitter Klaas Meppelink sluit om 22.20 de vergadering af, dankt ieder voor komst en tot
volgende keer.

Goedgekeurd en vastgesteld door de ALV
Wijster, 23 april 2013

Klaas Meppelink
Voorzitter

Wilma de Jong-Hagting
notulist
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