
 
 

Agenda algemene ledenvergadering Groninger Dorpen, 11 mei 2017 

 

20.00-20.45 uur: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen vergadering d.d. 12 april 2016 (zie bijlage) 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2016 (wordt ter vergadering uitgedeeld) 

b) Jaarverslag 2016 vereniging Groninger Dorpen (zie bijlage) 

c) Werkplan 2017 (mondelinge toelichting ter vergadering) 

5. Begroting 2017 (wordt ter vergadering uitgedeeld) 

6. Bestuursverkiezingen. Aspirant-kandidaten kunnen reageren op de vacature die 

op 27 maart 2017 is gepubliceerd via de website (www.groningerdorpen.nl) en 

de sociale media.  

Aftredend en herkiesbaar: 

 De heer J. Klip (penningmeester) 

Afgetreden: 

 Mevrouw G. Dijkstra 

 De heer T. van Riemsdijk 

Aftredend: 

 De heer J.J. Boer (vice-voorzitter) 

 De heer J.H. van Omme (secretaris) 

Kandidaten: 

Er bestaan meerdere vacatures. Het bestuur werft momenteel kandidaten. We 

mailen u enkele dagen voor de ledenvergadering de namen van degenen die 

zich, na de gevoerde gesprekken met team en bestuur, definitief beschikbaar 

stellen voor een bestuursfunctie bij Groninger Dorpen. 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 

 

20.45-21.00 uur: Pauze        

          

21.00-21.45 uur:  

 

Thema: 
Veranderende Groninger dorpen, Groninger Dorpen verandert in verbinding met de 

dorpen mee! 

 

Groninger Dorpen levert haar bijdrage aan toekomstbestendige en slagvaardige 

organisaties in dorpen. 

 

We doen dat bijvoorbeeld door onze bijdrage aan het project Sterk Vrijwilligerswerk, dat 

samenwerking binnen en tussen dorpen stimuleert. Met de workshop Dorpsbelangen 

3.0, prikkelen we dorpsbelangen om na te denken over hun rol. Dorpshuizen- en 

dorpsaccommodaties ondersteunen we om met het dorp keuzes te maken zodat er een 

duurzame ontmoetingsruimte in het dorp voor de toekomst gewaarborgd wordt. Dit doen 

we bijvoorbeeld via het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’. 

 



 
 

Door de tijd, omstandigheden of ambities is verandering soms gewenst of zelfs 

noodzakelijk. Dat geldt voor dorpen en dorpshuizen. Dat geldt ook voor Groninger 

Dorpen zélf, als koepelorganisatie. 

 

 

PROGRAMMA 

Na een korte aftrap over algemene ontwikkelingen in dorpen, zoomen we in op twee 

voorbeelden uit ons ledennetwerk. Hoe wordt daar aan verandering gewerkt?  

  

A. Initiatieven en mensen met elkaar verbinden via diverse overlegvormen en 

netwerkorganisatie.  

Geert Hoevers, lid van het kernteam Netwerk Den Andel. 

Den Andel is een levendig dorp vol mensen met ideeën, wensen en energie om de ideeën 

en wensen uit te werken. Maar animo voor het vervullen van bestuursfuncties bij de 

vereniging dorpsbelangen was er niet, terwijl het dorp barst van de actieve mensen ieder 

op zichzelf en soms samen. Hoe heeft Den Andel haar organisatiemodel hierop 

aangepast?  

 

B. Veel druk op weinig mensen. Vrijwilligerswerk in een actief dorp met vele 

dorpsaccommodaties.  

Voorzitter Geir Eide van Orando, vereniging dorpsbelangen Westeremden.  

Als actie vanuit de dorpsvisie zijn in Westeremden alle vrijwilligers en 

vrijwilligersfuncties geïnventariseerd. Het aantal inwoners neemt af. De organisatiegraad 

van vroeger proberen inwoners in stand te houden, maar organisaties en vrijwilligers 

binnen het dorp lopen tegen grenzen aan. Hoe gaat dit in de toekomst? Dorpsbelangen 

heeft op basis van de bovengenoemde inventarisatie enkele scenario’s uitgewerkt 

waarmee ze de discussie binnen het dorp wil gaan voeren. 

 

C. Discussie. 

Herkennen de leden de geschetste ontwikkelingen? 

 

 Hebben dorpsbelangenorganisatie en organisaties van dorps- en buurthuizen de 

behoefte om zaken anders te gaan doen dan voorheen? 

 

 Welke ondersteuning vraagt dat? 

 

 Nieuwe organisaties in dorpen, voortkomend uit nieuwe initiatieven als zorg- en 

energiecoöperaties, zijn dat potentiële nieuwe leden van Groninger Dorpen of 

hebben dorpen dat intern geregeld? 

 


