
Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid van het Groninger 
platteland. Voor de mensen, hun omgeving, initiatieven en ontmoetings-
ruimten. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp.  
Ze doen veel zelf; omdat ze dat willen en (steeds meer) moeten. Wij 
helpen dorpsorganisaties en relevante partijen graag op weg bij het 
ontdekken en benutten van mogelijkheden in dorpen en het vinden van 
oplossingen voor knelpunten.

Samenwerking tussen partijen op het platteland is een belangrijk middel voor het bereiken van resultaten, 
want wij hebben elkaar veel te bieden. Bij Groninger Dorpen hebben wij kennis en knowhow over dorpen, 
dorpshuizen en relevante ontwikkelingen. Dit willen we zo strategisch mogelijk inzetten. In deze folder 
meer over hoe wij dit doen en op welke wijze wij bijdragen aan de leefbaarheid. Samen met u.
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Uitwisseling met en tussen dorpen 

Het perspectief van dorpen

Toekomstbestendige dorpshuizen

Aanjagen van initiatieven en ontwikkelingen

Projecten

Door de uitwisseling met onze leden dorpsbelangen en dorpshuizen weten wij wat leeft bij deze 

vrijwilligersorganisaties. Ons aanbod aan collectieve ledenondersteuning stemmen we daarop af.  

Ook individuele leden helpen wij verder. Welke vraag of welk probleem u als lid ook heeft: bel of 

e-mail ons! Kunnen we u niet zelf verder helpen, dan verwijzen we u zo nodig door.

Door leden dorpsbelangen en dorpshuizen onderling met elkaar in verbinding te brengen zorgen 

wij voor uitwisselingen van ideeën, ervaringen en kennis. Daarvoor scheppen wij mogelijkheden via 

de organisatie van diverse regionale of provinciale bijeenkomsten. Kom naar onze bijeenkomsten en 

ontmoet uw collega’s uit andere dorpen!

Wij pleiten bij onderzoekers, beleidsmedewerkers en projectontwikkelaars die actief zijn op het 

platteland, steeds voor het perspectief van dorpen.

We volgen hen zo mogelijk actief, kritisch en opbouwend. Ook op die manier behartigen wij de 

belangen van onze leden. Wilt u (nog) meer aandacht voor het perspectief van dorpen in een bepaald 

proces, laat het ons weten! 

Door uitbreiding van functies kan het draagvlak van een dorpshuis en daarmee de toekomst-

verwachting verbeterd worden. Een planmatige werkwijze van zowel het invullen van de functies

als het onderhoud van het gebouw, zien wij als een belangrijk hulpmiddel voor de vrijwilligers.

Wij ondersteunen u graag bij het runnen van uw eigen dorpshuis. U mag ons bellen voor een afspraak, 

advies, informatie en methodieken voor een planmatige aanpak!

Via onze communicatiemiddelen en een breed scala aan bijeenkomsten, informeren, stimuleren 

en inspireren wij onze achterban met als doel vernieuwing aan te jagen. Met achterban wordt hier 

overigens niet alleen de leden van onze vereniging bedoeld maar ook de beleidsmakers, politici, 

samenwerkingspartners en andere organisaties die belang hebben bij een dynamisch en leefbaar 

Groninger platteland.

Ook via projecten leveren wij een bijdrage aan leefbaarheid op het platteland. Wij worden 

bijvoorbeeld ingeschakeld door overheden, dorpsverenigingen en woningbouwcoöperaties.

Kunt ú onze kennis en kwaliteiten gebruiken? Wij zijn graag bereid met u mee te denken over

onze mogelijke rol. Op onze website vindt u meer informatie over projecten waar wij bij betrokken  

zijn (geweest).

ONZE BASIS: sinds 1978 zijn wij uitgegroeid tot een vereniging met ruim 250 leden.

ONZE ORGANISATIE: bij Groninger Dorpen zet een tiental vrijwillige bestuursleden de

lijnen uit voor de zeskoppige professionele organisatie, die gehuisvest is in het centraal  

gelegen Ten Boer.

De Provincie Groningen subsidieert Groninger Dorpen voor het ondersteunen van de actieve 

dorpsbestuurders, het scheppen van goede omstandigheden via belangenbehartiging en het  

aanjagen van en informeren over vernieuwende leefbaarheidsinitiatieven. Naast de 

gesubsidieerde taken voert Groninger Dorpen ook werkzaamheden uit op projectbasis. 



Contactgegevens

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT  Ten Boer
Postbus 23
9790 AA Ten Boer

(050) 306 29 00
info@groningerdorpen.nl

Voor leden

Samen met onze leden dorpsbelangenorganisaties 
en dorpshuizen, wijk- en buurtcentra vormen we 
een waardevol collectief. Leden van Groninger  
Dorpen kunnen een beroep op ons doen voor:

- Ledenadvisering en vraagbaak
- Belangenbehartiging
- Activiteiten als thema-avonden, excursies,  

cursussen
- Ondersteuning na de ontwikkeling van de
 dorpsvisie
- Collectieve verzekeringen

Ook ontvangen zij ons Nijsblad. Wij vertellen u 
graag meer over de voordelen, voorwaarden en 
kosten van een lidmaatschap.

Blijf op de hoogte via www.groningerdorpen.nl met handige informatie, nieuws, agenda, websites 

van leden en de mogelijkheid om informatie over een bepaald dorpshuis in de provincie op te zoeken.

Ook voor informatie over:

- ons Nijsblad veur t Grunneger pladdelaand: vier keer per jaar;

- (het kosteloos aanmelden voor) ons digitoal Nijsblad: circa 5 keer per jaar; 

Of volg ons via Twitter @groningerdorpen 

Heeft u als particulier, bedrijf of als 
organisatie belangstelling of waardering 
voor onze organisatie, onze doelstellingen 
of werkzaamheden?

Wij verwelkomen u van harte als Vriend van  
Groninger Dorpen. Vrienden van Groninger 
Dorpen doneren een bijdrage en ontvangen 
daarvoor vier keer per jaar ons papieren 
Nijsblad.

Kijk op onze website voor meer informatie, 
of om u aan te melden.

Vrienden van Groninger Dorpen
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