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INLEIDING 
 

“Dorpen op eigen kracht en ambitieus” 
Onze samenleving verandert steeds meer in een participatiesamenleving.  
 
Goede voorbeelden alom, zoals ook te zien was op Groninger Dorpendag 2015, waarbij 
bewoners gewoon aan de slag gaan met elkaar en waar nodig met anderen. Waarbij 
bewoners zich niet afhankelijk voelen van en opstellen ten opzichte van o.a. de overheid. 
Op die wijze ontstaan er bijvoorbeeld zorgcoöperaties, initiatieven voor een duurzame 
energievoorziening voor het dorp of de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. 
Sportverenigingen slaan de handen ineen om het beheer van de nieuwe gymzaal over te 
nemen van de gemeente, omdat die het niet langer kan betalen. En als twee grote 
schoolbesturen een krimpscenario presenteren waarin een groot aantal scholen wordt 
gesloten, staan de ouders op om zelf de school van hun kinderen te gaan runnen. Ook de 
veranderingen in de zorg zijn inmiddels in dorpen aan het landen.  
 
Dorpen en hun inwoners staan nu en in de toekomst steeds meer op zichzelf. Op 
verschillende terreinen worden taken vanuit de overheden gedelegeerd en komt er meer 
bij de mensen zelf terecht. Niet door iedereen even enthousiast omarmd, maar door 
voorlopers ontdekt als een mogelijkheid een kwaliteitsslag te maken. Deze ontwikkeling 
biedt ook kansen. De overheid die altijd bepaalde wat kan en niet kan verdwijnt. Het dorp 
wordt weer meer van de bewoners zelf! Dorpen gaan zelf aan de slag met hun eigen 
dorpsvisie, hun eigen plannen, natuurlijk in goed overleg met de gemeenten en andere 
partijen.  
 
Groninger Dorpen gaat zich in 2016 in ieder geval inspannen om dorpen, de inwoners en 
overheden bewust te maken van de veranderingen en (on)mogelijkheden. O.a. in 
samenwerking met CMOSTAMM en Vereniging Groninger Gemeenten binnen het 
project Burgernabijheid in de gehele provincie Groningen.  
Want een goede samenwerking tussen burger en gemeentebestuur blijft essentieel ook al 
is de relatie tussen bewoners en overheid de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. 
Behouden en verbeteren van een goed samenspel tussen het gemeentebestuur en de 
burgers, daar hebben beide partijen baat bij. Hoe zorg je samen voor een goede 
afstemming t.a.v. burgerinitiatieven? Hoe zorg je als dorp ook voor een goede 
betrokkenheid van je bewoners binnen je eigen dorp als je zo slagvaardig aan het werk 
gaat met allerlei initiatieven?  
 
Op eigen kracht, en ambitieus; dat zijn onze dorpen! Dat ruimte te geven, te faciliteren, te 
benutten en bij aan te sluiten is voor ons een groot goed.  
Binnen het Jaarprogramma 2016 is, naast de thema’s en activiteiten uit het Werkplan 
(subsidie Provincie Groningen), aandacht voor de projecten, die naadloos op die thema’s en 
activiteiten aansluiten en waarmee wij onze spin-off nog weten te vergroten (1+1=3).  
 
In de volgende paragrafen meer over hoe Groninger Dorpen de processen in dorpen in 
2016 gaat faciliteren, ondersteunen en een stem geeft.  
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1. BELEIDSKADER 
 

Het beleidskader van Groninger Dorpen staat omschreven in het beleidsplan 2013-2016 “In 

verbinding met de dorpen”.    

 

Missie en visie  
Onze kerntaak is de ondersteuning van organisaties van dorpsbelangen en dorpshuizen en het 

behartigen van hun belangen. Ook in 2016 zal de ondersteuning van vele bewonersinitiatieven 

van groot belang zijn voor leefbaarheid in de dorpen. Onze kracht is de bottom-up benadering.  

 

Kernactiviteiten 
Wij hebben oog voor kansen en ontwikkelingen binnen de dorpen. Onze dienstverlening is vooral 

vraag gestuurd en wordt samen met de inwoners ingevuld. Wij laten dorpen van elkaar leren door 

o.a. uitwisselingen te organiseren en we ontwikkelen en delen diverse methodieken en concepten. 

Onze activiteiten zijn te verdelen in de taken: 

- Ledenondersteuning 

- Belangenbehartiging 

- Informatievoorziening 

- Innovatie en onderzoek 

- Diverse projecten 

 

Speerpunt 
Groninger Dorpen heeft al jaren lang een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de 

provincie Groningen. Het komende jaar bestaat Groninger Dorpen, fusieclub van de Vereniging 

Kleine Dorpen Groningen en Vereniging Groninger Dorpshuizen, al weer 10 jaar en gaan wij 

stevig inzetten op nog meer een gezicht naar buiten, middels het vernieuwen van onze website en 

het meer zichtbaar zijn in de diverse regio’s in de provincie.  
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2. THEMA’S 2016 MET BIJBEHORENDE 
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  
 

In het beleidsplan staan de belangrijkste beleidsthema’s beschreven. In de loop van de 

beleidsperiode blijkt dat de focus op sommige thema’s verlegd moet worden. Tegelijkertijd 

ontstaan er nieuwe thema’s die aandacht verdienen. In 2016 richten we ons om die reden op de 

volgende thema’s:  

 

A Dorp 3.0  
‘Goed georganiseerd voor de toekomst’  

 

Activiteiten Werkplan 
 Thema avond/workshop Dorpsbelang 3.0. Hoe blijf ik een goede dorpsvertegenwoordiger 

en toch een slagvaardige organisatie waarbij betrokkenheid bewoners bij actuele 

ontwikkelingen centraal staat.  

 Bestuursparade (stimulering samenwerking sport, cultuur, leefbaarheid…. in dorp/regio) 

 Dorpen- en dorpshuizenoverleggen (besturen), per gemeente (10) 

 Beheerdersoverleg dorpshuizen (afhankelijk van belangstelling provinciaal of regionaal) 

 Overleg dorpencontactambtenaren voor dorpsbelangen en dorpshuizen 

 Ondernemingsplan dorpshuis (per dorpshuis) 

 Instructies en cursussen voor dorpshuisbestuurders, zoals IVA, BHV en sociale hygiëne  

 Van idee, naar project, fondsenwerving. … bijeenkomsten en advies (1 op 1). 

 
Projecten 

 Dorpsvisies, een leefbaarheidsplan voor en door het dorp over een periode van 10-15 jaar.  

 Samen Actief in het Groen: het uitwerken van de groene paragraaf uit de dorpsvisie, 

inclusief instructie fondsenwerving. 

 Burgernabijheid/gemeentelijke herindeling (met cofinanciering uit het Werkplan) 

 Bestuursparade (met cofinanciering uit het Werkplan) 

 
 

B Duurzame Dorpen 
Dorpsvoorzieningen toekomstbestendig   

 

Activiteiten/aandachtsgebieden Werkplan 
Op het gebied van: 

 Energie, voedsel, groen, afval (tevens steunpunt Netwerk Duurzame Dorpen) 

 Zorg in het dorp volgens Wmo nieuwe stijl, met o.a. aanbod Wmo-scan 

 Duurzaam Dorpshuis (functies, onderhoud gebouw, exploitatie, activiteiten) 

 Dorpsaccommodatieplan (1 op 1) 

 Voorzieningen/krimp/experimenteren met nieuwe vormen van/leren van elkaar 
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Projecten 
 Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts 

 Verzoamelstee (met cofinanciering uit het Werkplan) 

 ZorgSaam dorp (met cofinanciering uit het Werkplan) 

 Innovatie Werkplaats ‘Samen doen’ samen met Healthy Aeging 

 
 

C Interactie met en tussen dorpen  
Goed geïnformeerd, geïnspireerd en geleerd van elkaar 

 

Activiteiten/aandachtsgebieden Werkplan 
 Ledenondersteuning en -advies 

 Excursies 

 Communicatie (o.a. sociale media, website, papieren en digitale nieuwsbrieven) 

 Netwerkbijeenkomsten (o.a. zorginitiatieven,  10-jarig jubileum in 2016, Groninger 

Dorpendag 2017) 

 Deelname aan Landelijke- en Noordelijke netwerken (LVKK, Netwerk Duurzame Dorpen) 

 “Groninger Dorpen nieuwe stijl”: voor wie en wat zetten wij ons in, resultaten bij leden 

 
Projecten 

 In de Kern 

 Website Landelijke Vereniging Kleine Kernen 

 Gebouw van Betekenis (LVKK) 

 
 
D Aardbevingen 
Belangenbehartiging bewoners aardbevingsgebied 

 

 Wisselwerking/ klankbordgroep met achterban 

 Ondersteuning vertegenwoordiger vanuit GD in Groninger Gasberaad en overige 

structuren 

 Dorpenrondes (algemeen informatief) 

 Websitedossier 

 
Projecten 

 Elk dorp een duurzaam dak (in de aardbevingsgemeenten) 

 Loket Leefbaarheid (in de aardbevingsgemeenten), voor bottom-up 

leefbaarheidsinitiatieven.  
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3. ORGANISATIE  
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit:  

Voorzitter   Dhr. R.A.C. Slager   Haren 

Vicevoorzitter   Dhr. J. Boer   Leermens 

Secretaris   Dhr. J. van Omme    Holwierde 

Penningmeester  Dhr. J. Klip   Zevenhuizen 

Personeelsbeleid  Dhr. G. Schuurhuis   Groningen 

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen. Naast het besturen van Groninger Dorpen zijn ze vaak 

aanwezig bij activiteiten in de regio en vertegenwoordigen ze Groninger Dorpen in werkgroepen 

en klankborden. Kandidaatsbestuursleden worden tijdens de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering aan de leden voorgesteld en na stemming benoemd. 

 

Medewerkers 
Teamleider    0,4 fte 

Adviseurs / projecten  3,8 fte 

Secretariaat/fin.adm.  1 fte 

Projectmedewerkers  1,5 fte 

 

Incidenteel worden externe adviseurs ingezet om tijdelijke drukte of specifieke vragen af te 

handelen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van stagiaires en studenten die in onze opdracht 

een deel van hun studie in praktijk brengen. 

 

Huisvesting 

Ons kantoor is gehuisvest in het gemeentehuis van Ten Boer aan de Hendrik Westerstraat 24 in 

Ten Boer. Ook de Vereniging Groninger Gemeenten is op die locatie gehuisvest. Met hen delen 

we onze (ICT-)faciliteiten, wat kostenbesparend werkt.  

 
Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen 
De stichting heeft ten doel: 

a.   Het uitvoeren van opdrachten van de vereniging Groninger Dorpen en/of derden in het kader 

van de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen, het aangaan van 

contracten voor zover verband houdende met de doelstelling van de vereniging Groninger 

Dorpen. 

b.   Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Concrete voorbeelden hiervan zijn: 

 De stichting voert het werkgeverschap uit voor de vereniging, dat betekent onder andere 

dat de stichting arbeidsovereenkomsten afsluit met de medewerkers. 

 De stichting sluit de huurovereenkomst betreffende het kantoorpand af met de 

verhuurder. 

 De stichting voert ten behoeve van de vereniging projecten uit. 
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Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen bestaat uit:  

Voorzitter   Dhr. J. Boer   Leermens 

Secretaris   Dhr. G. Schuurhuis   Groningen 

Penningmeester  Dhr. J. Klip   Zevenhuizen 

 

Projecten 
Door de reguliere activiteiten komen onze medewerkers in aanraking met vragen van leden en 

maatschappelijk organisaties die de kernactiviteiten overstijgen. Deze vragen worden in 

projectmatige vorm aangeboden. Deze activiteiten worden ondergebracht in de Stichting 

Ondersteuning Groninger Dorpen. 
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4. FINANCIËN VERENIGING/WERKPLAN 2016 
 
4.1 Algemeen 
In het kader van de budgetfinanciering door de Provincie is bij het opstellen van de 
productbegroting uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 49,79 voor de inzet van 
kantoormedewerkers.  
 
Tot slot dragen de leden van de vereniging bij aan de financiering van de organisatie via de 
jaarlijkse contributie. 
 

Exploitatiebegroting 2016      
 

    
Personeel 200.000 

 

Subsidie Provincie Groningen 255.300 

Huisvesting en Communicatie 23.600 Overige subsidies 600 

Kosten activiteiten 16.000 Contributies en Vrienden van 16.200 

Kantoorkosten 9.700 Overige opbrengsten 1.000 

Adm.- en accountantskosten 5.600 Resultaat uit projecten 1.100 

Bestuurskosten 8.100 

 
 

Communicatieadvies 10.700 

 
 

Overige kosten 500 

 
 

  

 

 

   

 

  

Totaal kosten 274.200 Totaal opbrengsten 274.200 

  
 

 

Risico’s 
Om slagvaardig op kansen en ontwikkelingen te kunnen inspelen, hebben wij meer besteedbare 
uren beschikbaar dan te gebruiken voor het werkplan. Dit “overschot” wordt ingezet in 
(samenwerkings)projecten. Echter gaat het bij deze uren tevens om vaste kosten, aangezien onze 
medewerkers inmiddels grotendeels vaste contracten hebben. Projecten dragen altijd enige 
onzekerheid met zich mee: lukt het met de financiering, de samenwerking, draagvlak, of de 
deelnemers? Daar ligt een zeker risico. Echter, met de huidige verhouding tussen 
werkzaamheden binnen het werkplan en de hoeveelheid projectenwerk, beschouwen wij dit risico 
vooralsnog als hanteerbaar. 
 
Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting is als bijlage toegevoegd aan dit werkplan. 

 
4.2 Inkomsten vanuit projecten 
Zoals aangegeven voert Groninger Dorpen naast de activiteiten uit het Werkplan ook nog 
projecten uit waarvan de kosten uit aanvullende financiering worden gedekt. Om de financiële 
risico’s buiten de vereniging te houden, zijn de projecten ondergebracht in Stichting 
Ondersteuning Groninger Dorpen. Inhoudelijk sluiten ze echter naadloos aan bij de 
doelstellingen van de Vereniging.   
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5. PRODUCTBEGROTING 
 

 

 
 
  

PRODUCTEN - werkplan 2016

Thema Product Aantal  x Uren Totaal Out of pocket

Dorp 3.0 5.500,00€        

Thema avond/workshop Dorpsbelang 3.0. 5 16 80

Bestuursparade 3 24 72

Dorpen- en dorpshuizenoverleggen per 

gemeente 10 16 160

Beheerdersoverleg dorpshuizen 2 20 40

Dorpencontactambtenaren voor dorpsbelangen 

en dorpshuizen 2 24 48

Ondernemingsplan dorpshuis 2 12 24

Instructies en cursussen dorpshuisbestuurders 6 20 120

Van idee, naar project, fondsenwerving… 6 12 72

Duurzame Dorpen: toekomstbestendig 4.000,00€        
Netwerk duurzame dorpen 1 100 100

Zorg in het dorp, Wmo-scan 5 48 240

Duurzaam Dorpshuis 1 100 100 -€                  

Dorpsaccommodatieplan 5 50 250

Voorzieningen/experimenten 4 40 160

Interactie met en tussen dorpen 5.500,00€        

Ondersteuning dorpen 300

Ondersteuning dorpshuizen 500

Netwerkbijeenkomsten 10 40 400

Excursies 2 100 200

Website 1 250 250

Nieuwsbrieven (papier en digitaal) 1 500 500

Sociale Media (twitter, facebook, linkedin etc) 1 150 200

Aardbevingen 1.000,00€        

Ondersteuning deelname Gasberaad 10 16 160

Servicepunt gedupeerde inwoners 1 140 140

Dorpenronde (i.s.m. NAM) 10 16 160

Verenigingswerk -€                  

Coördinatie en administratie 1 1.068

TOTAAL 5.344 16.000,00€     
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Bijlage:  Meerjarenbegroting 2015-2017 

Exploitatiebegroting 2015  

 

Exploitatiebegroting 2016 

 

Exploitatiebegroting 2017 

Kosten   
 

 

Kosten   

 

Kosten   

Personeel € 200.000  

 

Personeel € 200.000 

 

Personeel € 207.000 

     

 

    

 

    

Huisvesting en 

Communicatie 
€ 23.600 

 

 

Huisvesting en 

Communicatie 
€ 23.600 

 

Huisvesting en 

Communicatie 
€ 23.600 

     

 

    

 

    

Kosten activiteiten € 26.700  

 

Kosten activiteiten € 26.700 

 

Kosten activiteiten € 26.700 

     

 

    

 

    

Kantoorkosten € 9.700  

 

Kantoorkosten € 9.700 

 

Kantoorkosten € 9.700 

     

 

    

 

    

Adm.- en 

accountantskosten 
€ 5.600 

 

 

Adm.- en 

accountantskosten 
€ 5.600 

 

Adm.- en 

accountantskosten 
€ 5.600 

     

 

    

 

    

Bestuurskosten € 9.000  

 

Bestuurskosten € 9.000 

 

Bestuurskosten € 9.000 

     

 

    

 

    

Afschrijving ICT € 2.700  

 

Afschrijving ICT € 2.700 

 

Afschrijving ICT € 2.700 

     

 

    

 

    

Overige kosten € 500  

 

Overige kosten € 500 

 

Overige kosten € 500 

     

 

    

 

    

     

 

    

 

    

     

 

    

 

    

Totaal kosten € 277.800  

 

Totaal kosten € 277.800 

 

Totaal kosten € 284.800 

     

 

    

 

    

Opbrengsten   
 

 

Opbrengsten   

 

Opbrengsten   

Subsidie Provincie 

Groningen 
€ 258.900 

 

 

Subsidie Provincie 

Groningen 
€ 258.900 

 

Subsidie Provincie 

Groningen 
€ 267.000 

     

 

    

 

    

Overige subsidies € 600  

 

Overige subsidies € 600 

 

Overige subsidies € 600 

     

 

    

 

    

Contributies en 

Vrienden van 
€ 16.200 

 

 

Contributies en 

Vrienden van 
€ 16.200 

 

Contributies en Vrienden 

van 
€ 16.200 

     

 

    

 

    

Overige opbrengsten € 1.000  

 

Overige opbrengsten € 1.000 

 

Overige opbrengsten € 500 

     

 

    

 

    

Resultaat uit projecten € 1.100  

 

Resultaat uit projecten € 1.100 

 

Resultaat uit projecten € 500 

     

 

    

 

    

     

 

    

 

    

     

 

    

 

    

Totaal opbrengsten € 277.800  

 

Totaal opbrengsten € 277.800 

 

Totaal opbrengsten € 284.800 

 


