Jaarverslag 2017
Groningen Sterk. Mensenwerk!

Sterk vrijwilligerswerk

Woord vooraf
Een wervelend jaar met veel ontwikkelingen. Dat typeerde 2017. In dit
jaarverslag lees je hoe wij - medewerkers en bestuursleden van
Groninger Dorpen - ons sterk hebben gemaakt voor initiatieven uit de
dorpsgemeenschappen die de leefbaarheid ten goede komen. In een
tijd waarin voor de dorpen in Groningen veel verandert. Dorpen
hebben te maken met aardbevingsproblematiek/mijnbouwschade,
decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar gemeentelijke
overheden (‘vergrijzing in combinatie met scheiden van wonen en
zorg’), gemeentelijke herindeling en de vorming van een participatiemaatschappij.
Een belangrijke opgave is voor alle betrokkenen: hoe kunnen we de
positie van bewoners versterken. Veel van onze inzet richtte zich
hierop in het afgelopen jaar. We juichen het toe als bewoners zelf regie
pakken, zich samen voorbereiden, samen uitvinden wat ze willen. Die
ruimte ‘zonder meekijkers’ moet bewoners gegund worden, het gaat
om kwetsbare processen. Samen sterk, niet alleen bewoners onderling, maar ook samen met maatschappelijke organisaties de (lokale)
overheden en (kennis) instellingen. Het gesprek met elkaar is van groot
belang.
In het midden van deze veranderingen zijn we in 2017 aan de slag
geweest om echt iets te doen voor mensen, met de ‘voeten in de klei’,
met positiviteit problemen het hoofd bieden en verbindingen leggen.
Soms ‘verbinden we ons suf’, maar altijd gemotiveerd om een steun
en springplank te zijn voor de bewoners die dag in dag uit actief zijn
voor en met hun dorp. Veel leesplezier met ons jaarverslag.

RUDI SLAGER

HILDA HOEKSTRA

Voorzitter

Coördinator

Groninger
Dorpenmiddag

De druk op vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers
neemt toe. Het verschuiven van maatschappelijke taken
naar bewoners is een ontwikkeling die daaraan bijdraagt, maar ook de schaalvergroting bij gemeenten
zorgt voor meer druk. Veel vrijwilligersorganisaties staan
pas open voor verandering als er zich daadwerkelijk een
nijpend probleem aandient. Vanuit het samenwerkingsproject Sterk(er) Vrijwilligerswerk met o.a. Huis voor de
Sport en CMO STAMM wordt ondersteuning verleend bij
interne verander- en samenwerkingsprocessen. Zo is er
‘Ondersteuning op maat’ geleverd in bijvoorbeeld
Bierum, Harkstede, Marum en Midwolda en zijn er
daarnaast ook nog diverse lokale themabijeenkomsten
‘Vinden en binden van vrijwilligers’ gehouden.

Ook de Groninger Dorpenmiddag, op 3 maart 2017 in
Zuidbroek, was één van de onderdelen van het project
‘Samen werken aan burgernabijheid’. Teneur van de
middag was: dorpsbewoners nemen steeds meer het
eigen initiatief als het gaat om leefbaarheid. Tegelijkertijd doen overheden een stapje terug. Ook in het kader
van de herindeling. Hoe kunnen we slimmer en logischer
met elkaar gaan samenwerken, met als gezamenlijk
doel, een groeiende leefbaarheid in de dorpen op het
platteland van Groningen? Het werd een levendige
bijeenkomst. De dorpen én overheden blijken de
uitdaging graag aan te gaan.

Samen werken aan
burgernabijheid

Dorpsvisies
O.a. door de vroegtijdige uitputting van het budget van
Bewonersinitiatieven van de Provincie, stagneerde de
uitvoering van enkele dorpsvisies. Maar Opende kon wél
van start. De recent opgerichte verenigingen van
dorpsbelangen in Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil,
Glimmen (gemeente Haren) en de dorpen Marum en
Boerakker-Lucaswolde hebben in 2017 het voorwerk
gedaan en kunnen starten in 2018.

De gemeentelijke herindeling zal ook zijn invloed
hebben op de positie van dorpsbelangenorganisaties in
de nieuwe gemeentelijke structuur.
Als voorbereiding daarop werden in 2017, in het kader
van het project ‘Samen werken aan burgernabijheid’, na
twee grote regionale inspiratiebijeenkomsten in 2016,
10 zogenaamde Verkenningssessies gehouden. 3 ervan
vonden plaats in het Westerkwartier en 7 in het overige
deel van de provincie (volgens de huidige samenwerkingsclusters).
Op deze bijeenkomsten verzorgde de Vereniging
Groninger Gemeenten (VGG) de aftrap met het verhaal
‘Hoe werkt de gemeente?’, waarin aandacht werd
gegeven aan de verschillende rollen binnen het gemeentehuis.
Vervolgens werd onder onze begeleiding teruggekeken
op ontwikkelingen waar dorpsbelangenorganisaties in
de afgelopen jaren mee te maken kregen. Verder
werden er voorbeelden naar voren gebracht hoe
sommige dorpsbelangenorganisaties zich ontwikkelen
richting ‘Dorpsbelangen 3.0’. De avonden werden
afgesloten met het onderling uitwisselen van ervaringen
tussen de aanwezige dorpen en discussie. Doordat elke
regio zich in een andere fase van de herindeling bevindt,
bleek dit bepalend voor de
discussie.

Doorlopend
We zijn betrokken bij gemeentelijke dorpenoverleggen
en brachten de gemeentelijke dorpencoördinatoren bij
elkaar. Ook zij we actief geweest rond het routebureau
(Raad van Advies), servicepunt lokale energie voorwaarts, het landschapsconvenant en hebben we
bezwaar gemaakt tegen de 380 kV leiding. Met de
landelijke vereniging kleine kernen waren we betrokken
bij het plattelandsparlement en de dorpsvernieuwingsprijs, waar Garnwerd derde werd.
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Excursies
1 JULI: EXCURSIE LANGS NIEUWE DORPSHUISVOORZIENINGEN
Dertig vrijwilligers uit twaalf verschillende dorpen
gingen met ons mee op excursie langs drie buitengewone huizen van het dorp. We bezochten het MFC van
Rottevalle in Friesland waar het eerste cradle-to-cradle
dorpshuis van Nederland staat, reden door naar het
gloednieuwe dorpshuis van Kornhorn en maakten een
tussenstop bij de werkschuur van het schitterende
natuurgebied Curringherveld. De dag werd afgesloten in
het multifunctionele centrum van Opende waar de
bewoners al jaren lang zelf de regie voeren.

7 JULI: SAMEN OP REIS LANGS GROENE BEWONERS
INITIATIEVEN IN NIEUWOLDA, MUNTENDAM EN
KOLHAM
Binnen het programma ‘Mens en Natuur’ heeft Provincie Groningen subsidie beschikbaar gesteld waar
bewoners, die actief zijn voor het landschap en de
natuur in hun eigen woonomgeving, aanspraak op
kunnen maken. Provincie Groningen hoopt ook in de
toekomst op meer van deze mooie initiatieven.

6 OKTOBER: ‘DORPEN IN HET ZONNETJE’
Vanuit onze rol binnen het Servicepunt Lokale Energie
Voorwaarts hebben wij deze excursie mee georganiseerd. Een waardevolle reis met verhalen van coöperatie
GLOED uit Garnwerd en de coöperatie Zonnedorpen,
waar de dorpen Garsthuizen, Leermens, ‘t Zandt, Zeerijp
en Zijldijk in meedoen.

GRONINGER DORPEN OP ZOMERTOUR MET ‘DE
SLEURHUT’
Zes weken lang stond Groninger Dorpen op vrijdag met
de caravan in een Gronings dorp. Werken in de dorpen
en in contact met leden. We stonden achtereenvolgens
in Uithuizermeeden, Kleine Huisjes, Lutjegast, Loppersum, Woldendorp en Sellingen. We hebben vele mooie
ontmoetingen gehad. Het trok de aandacht van vele
dorpelingen en media als RTV Noord.

Als reactie op de veranderingen in de zorg en het wegtrekken van veel voorzieningen in dorpen, organiseert
een opvallend en nog steeds groeiend aantal Groninger dorpen, zorgzame oplossingen met en voor hun eigen
dorp. Veur mekoar, mit mekoar! Voorbeelden van zorgzame initiatieven zijn: het organiseren van ontmoetingen
en activiteiten, het verbinden van informele hulpvragen en aanbod, als dorp zélf professionele zorg organiseren
en initiatieven om woonvormen te (willen) bouwen.

Zorgzame Dorpen
het netwerk met een landelijk netwerk voor zorgzame
bewonersinitiatieven ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’
(Groninger Dorpen zit ook in het bestuur van NLZVE).
Zo hebben we een druk bezochte Verkennerstafel
georganiseerd om successen en knelpunten te ver
zamelen voor Groningen, voor het landelijke netwerk
en voor het Ministerie van VWS.

Groninger Dorpen kreeg ook in 2017 hierover steeds
meer vragen van dorpsbelangenverenigingen, dorps
huizen en bewonersinitiatieven en ook verzoeken om te
ondersteunen bij het opstarten van een zorginitiatief.
Maar er komen ook steeds meer vragen binnen over
duurzame financieringsvraagstukken en over samenwerking met gemeente en zorgaanbieders.
Wij hebben ondersteuning geboden door het begeleiden van een bewonersavond van de Dorpscoöperatie in
Ten Boer, het meehelpen opzetten van verschillende
zorginitiatieven in diverse Groninger dorpen, een door
15 dorpen bezochte Gluren bij de Buren bij ‘Eetpunt
De Samenleving’ in Nieuwe Pekela, het spreken op een
woonavond voor ouderen in Garnwerd. We gingen op
pad met vier dorpen naar een voorbeeldwoning met
duurzame en levensloopbestendige aanpassingen. We
zien een groeiend aantal dorpen die willen inzetten op
kleinschalige woonvormen, levensloopbestendige
oplossingen voor woningen en EHealth.
In verschillende dorpen, verspreid over de provincie,
hebben we samen met dorpshuisbesturen en dorps
verenigingen een Wmo-scan uitgevoerd. Vanuit één van
deze scans is uiteindelijk een breder project ontstaan:
‘We doen het zelf’. Samen met 4 dorpen, de gemeente
Delfzijl en Pentascope gaan we ontdekken of we een
toegankelijk en duurzaam financieel model kunnen
ontwikkelen voor zorgzame dorpsinitiatieven in de
gemeente.

Groninger Dorpen zit met verschillende organisaties en
bedrijven in de coalitie Gezond Wonen. In 2017 hebben
we gezamenlijk twee bijeenkomsten georganiseerd en is
een start gemaakt met het ondersteunen van een vijftal
dorpen met woondromen. Daarnaast is Groninger
Dorpen deel van de regiegroep Personalized and
Customized Health, bieden we input aan de Nationaal
Coördinator Groningen als het gaat om zorgvastgoed en
zorgvisie, zijn we betrokken bij 5G ontwikkelingen en
denken we met verschillende partijen mee over de
toekomst van de zorg voor het Groninger platteland.
Vele ouderen op het Groninger platteland zijn dankzij
de inzet van hun eigen dorpsgenoten digitaal vaardig.
Ze zijn actiever, hebben hun dorpsnetwerk vergroot en
ervaren vooral plezier! Deze beweging groeit nog
steeds!

Vanuit ’Kans voor de Veenkoloniën’ hebben we ‘Eetpunt
De samenleving’ in Nieuwe Pekela kunnen ondersteunen bij enkele vraagstukken en hebben we ‘Wedde dat
’t Lukt’ begeleid bij de uitrol naar de twee dorpen
Veelerveen en Vriescheloo. Samen met ‘Wedde dat ’t
Lukt’ hebben we een prachtig boekje geschreven, ter
informatie en inspiratie voor heel Nederland.
Op verzoek van de dorpen hebben we in 2017 toegewerkt naar het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen,
dat officieel is gelanceerd in februari 2018. Dit netwerk
kun je ook volgen via de sociale media. We verbinden
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Gaswinning/mijnbouw: samen sterk!

De dorpshuizen

DORPSHUIZEN
110 barvrijwilligers van

Ook in 2017 ondersteunde Groninger Dorpen op
enthousiaste wijze de buurt- en dorpshuizen van onze
provincie. We beantwoordden weer veel vragen over
wetten en regels, fondsenwerving, beheer en onderhoud. Daarnaast organiseerden we diverse bijeenkomsten waar dorpshuizen kennis en inspiratie op konden
doen zoals thema-avonden, cursussen en gemeentelijke
dorpshuisoverleggen. In oktober werd voor de toen nog
op te richten gemeente Midden-Groningen een druk
bezochte avond georganiseerd waarop buurt- en
dorpshuizen kennis konden maken met de toekomstige
gemeenteraadsleden.
Door deelname aan het platform Dorpshuizen.nl houdt
Groninger Dorpen zich al jaren ook landelijk bezig met
de belangenbehartiging van de dorpshuizen. We
schreven in 2017 weer mee aan de vraagbaak op
www.dorpshuizen.nl waar een schat aan informatie voor
dorpshuizen te vinden is. In september was Groningen
in Tolbert gastheer voor de 8 provinciale dorpshuiskoepels.
De gezamenlijk uitgegeven brochure ‘Wat voor
dorpshuis willen we zijn’ daagt dorpshuizen uit na te
denken over hun positie in een veranderende wereld.
De bijbehorende thema-avond in Onderdendam werd
bezocht door dorpshuisbestuurders uit 12 verschillende
dorpen.

15 verschillende dorpenorganisaties zijn
IVA-gecertificeerd via instructiebijeenkomsten.

8 openingen verbouwde dorpshuizen waar
Groninger Dorpen geadviseerd heeft.

19 diploma’s Sociale Hygiëne uitgereikt.
Organisatie 10

gemeentelijke
dorpshuisoverleggen, deelname aan
nog eens 2.

Diverse cursussen: boekhouden,
BHV en Geldzorgen, zorgen voor geld.
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Het was een bewogen jaar. Een goede schadeafwikkeling
is in veel gevallen nog steeds niet aan de orde. Hoe
ingewikkeld de versterkingsopgave is, hoe het samenhangt met geld, wat dit met mensen doet: het wordt dit
jaar steeds tastbaarder. De discussies over gaswinning
niveau, noodzaak tot versterken, normen, kaders, NAM
op afstand, zorgplicht van de overheid, budgetten: ze
worden op het scherpst van de snede gevoerd.
Een nieuw regeerakkoord in 2017, een nieuwe minister
die een totaalaanpak met toekomstperspectief voor
Groningen wil presenteren. In 2018 moet dit tot
verbeteringen en duidelijkheid leiden. Wat ons betreft is
daarin een hoofdrol weggelegd voor bewoners! Niet
óver bewoners, maar mét bewoners. Niet alleen een
individuele benadering of ‘wanneer aan de beurt’. Maar
ook het omarmen, informeren en faciliteren van het
collectief van bewoners op verschillende schaalniveaus.
En ook een rol bij het delen van kennis van de Groningse
ondergrond en betere duiding van opgedane kennis.

De vraag vanuit dorpen aan ons wordt in 2017 zichtbaar
groter: diverse gesprekken met dorpsbelangen/werkgroepen en uitwisseling onderling met ons c.q. het
Gasberaad, de vraag voor ondersteuning bij allerlei
processen vanuit dorpen, zoals dorpsvisies maar ook
specifieke kennis. Naast allerlei activiteiten gebruiken
wij onze nieuwsbrief en ook de nieuwsbrief van het
Gasberaad om te informeren en inspirerende voorbeelden te delen. Wij rekenen het tot onze taak om de
initiatieven die vanuit bewoners ontstaan uit te dragen
en partijen met elkaar in contact te brengen.
Ervaringen rond de versterking van dorpshuizen doen
we uit eerste hand op. Waar we kunnen proberen we zo
gunstig mogelijke condities voor elkaar te krijgen en de
onderlinge uitwisseling te stimuleren. De traagheid en
slechte communicatie waren voor ons aanleiding voor
o.a. een gesprek tussen NCG/CVW en enkele dorps
huizen hierover.

IN 2017 ORGANISEERDEN WIJ/STARTTEN WIJ MET:

- Samen met BuildinG zijn we initiatiefnemer van het
evenement THOES, waar woningeigenaren uit
versterkingsgebied en bouw elkaar ontmoeten.
Save-the-date: 30 juni 2018.

- Avonden met dorpsbelangen en dorpshuizen voor
onderlinge uitwisseling, maar ook met een toelichting
van o.a. NCG.
- Voorbereiding avonden 2018 samen met Gasberaad
om bewoners te inspireren vanuit de praktijk van
bewonersgroepen rond versterking.
- Voorbereidingen versterken netwerk professionals die
met ons de ‘collectieve’ vragen vanuit dorpen/wijken
kunnen ‘opvangen’. Gemeenten en provincie waren
uitgenodigd met ons mee te denken.
- Programma Gezond Wonen, waarin een samenwerking van organisaties en bedrijven o.a. Groninger
dorpen ondersteunt hun woondromen voor elkaar te
krijgen.
- Prijsvraag ’Goud Grunn’ voortgezet onderwijs Groningen. In samenwerking met EPI-kenniscentrum
(coördinatie), BuildinG en CMO STAMM worden
leerlingen uitgedaagd om over hun dorp van de
toekomst na te denken.
- Typisch Gronings, als mede-initiatiefnemer haalden
we deze zomer op wat mensen ‘Typisch Gronings’
vinden met het oog op de versterkingsoperatie in het
aardbevingsgebied. In 2018 wordt een toolbox
ontwikkeld wordt voor dorpen die het kenmerkende
van hun dorp willen onderzoeken.

En we waren actief binnen: Gasberaad (lid), Maatschappelijke Stuurgroep van NCG, Stuurgroep leefbaarheid,
Begeleidingscommissie Gronings Perspectief, Kinderombudsman, ontwikkeling digitaal bewonersplatform,
Kennistafels ondergrond/weerbaarheid en welzijn/
gebouwen en versterken, juridische avond Gasberaad,
bewonersavond schades Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal, Energiedialoog.
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Elk dorp een
duurzaam dak

Loket Leefbaarheid
Het Loket is opgezet vanuit de gedachte om mensen
in het aardbevingsgebied zelf iets aan hun eigen
leefomgeving te laten doen. 1500 aanvragen later
kunnen we zien dat daar veel gebruik van is gemaakt.
In gesprekken met aanvragers blijkt duidelijk dat men
zeer te spreken is over de wijze waarop het Loket
Leefbaarheid zich manifesteert. Het Loket gaat uit
van vertrouwen. Vertrouwen dat gegeven wordt aan
aanvragers. Vertrouwen dat teruggegeven wordt in
de vorm van het steunen van initiatieven vanuit het
aardbevingsgebied.

In de 9 gemeenten van het aardbevingsgebied is
Groninger Dorpen actief met het leefbaarheidsprogramma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ dat in 2016 van start
ging. Dit programma heeft ten doel voor alle bijna 100
dorpen een ontmoetingsplek te creëren en/of veilig te
stellen voor de toekomst. Het programma is onderdeel
van het brede leefbaarheidsprogramma ‘Kansrijk
Groningen’. De NAM financiert het project en Groninger
Dorpen verzorgt de uitvoering. Dorpen kunnen in
aanmerking komen voor een fonds voor bouwkundige
maatregelen en begeleiding bij het maken van een plan.
Er zijn in 2017 drie aanvraagrondes gehouden en in
totaal hebben 13 dorpen afgelopen jaar een bijdrage
ontvangen voor bouwkundige en duurzaamheidsmaatregelen. Ook hebben we diverse dorpen begeleid bij het
maken van een plan. Voor zowel bestaande accommodaties als voor het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek. In sommige gevallen wordt de verbouwing
gecombineerd met bouwkundig versterken. Groninger
Dorpen wordt hierbij betrokken om te zorgen voor een
goede afstemming tussen het bouwkundig versterken
en de maatregelen die we vanuit ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunen. Het bouwkundig versterken
heeft helaas een vertragend effect op de uitvoering van
de plannen. ‘Elk dorp een duurzaam dak’ loopt nog tot
en met 2018. Hierover is in 2017 bestuurlijk overleg
gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen en
Centrum Veilig Wonen.

Vanuit het programma ‘ELK DORP EEN
DUURZAAM DAK’ hebben we met ruim

70 dorpen contact gehad over plannen
voor hun ontmoetingsplek. 13 dorpen
hebben in 2017 een bijdrage ontvangen voor
bouwkundige en duurzaamheidsmaatregelen,
in totaal

€ 689.292.
9 dorpen hebben een bijdrage voor
bouwkundig advies ontvangen.

aanvragen vandaan zijn gekomen. Deze trend was ook
in de voorgaande jaren al te zien.
Om het Loket beter onder de aandacht te brengen, is er
een brief naar alle Colleges van B&W gestuurd en is er
geadverteerd in een huis-aan-huiskrant. Deze PR zorgde
voor een flinke toename van het aantal aanvragen.
Daarnaast zijn we in de zomerperiode met de ‘sleurhutactie’ actief de dorpen in gegaan om (potentiële)
aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag. Via de
sociale mediakanalen van Kansrijk Groningen wordt
sinds kort meer gedaan aan promotie van de projecten.
Wij vragen aanvragers sinds kort ook om op sociale
media gebruik te maken van de #kansrijkgroningen.

Per maand ontvangt het Loket gemiddeld 45 aanvragen.
Vanaf 1 mei 2017 is er drie ton extra beschikbaar,
specifiek voor het inhuren van professionele onder
steuning. Bijvoorbeeld voor fondsenwerving, proces
begeleiding of haalbaarheidsonderzoeken.
Sinds de beschikbaarstelling van dit geld zijn er
15 aanvragen binnengekomen en is een totaalbedrag
van € 105.670,00 toegekend. Aanvragers komen het
meest met initiatieven in de categorieën ‘eenmalige
evenementen’ en ´openbare ruimte´. Daarnaast gaat het
om initiatieven die te maken hebben met ‘accommo
datie en ´sport´.
De bijdragen lijken redelijk verdeeld te zijn over de
verschillende gemeenten in het gebied. De uitschieters
zijn hier de gemeente Loppersum, waar een behoorlijk
groot bedrag is weggezet, en Bedum waar niet veel

513 AANVRAGEN, waarvan 370 PROJECTEN GEHONOREERD bij Loket
Leefbaarheid in 2017 met een gemiddelde
bijdrage van € 4.317. Ruim 35 projecten
kwamen via de lokale of regionale media in het
nieuws. Op 1 december 2017 bestond het

Loket Leefbaarheid 3 jaar.

Vereniging
Groninger Dorpen

Communicatie
2.005 volgers OP TWITTER
395 vind ik leuks OP FACEBOOK
1.013 nieuwsbrief abonnees
Er zijn 18 nieuwsbrieven verstuurd
In totaal zijn er 18.198 nieuwsbrieven

158 leden dorpsbelangen
111 leden dorps- en buurthuizen

afgeleverd.
Er is

1.139 keer op een link geklikt voor

meer informatie.
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Bestuur op 31 december 2017
Het bestuur van de vereniging is in 2017 uitgebreid met 6 nieuwe bestuursleden, de taken en portefeuilles
zijn als volgt verdeeld:
VOORZITTER

Organisatie Groninger Dorpen, bestuur
en medewerkers
In 2017 is de samenstelling van het bestuur flink
gewijzigd. Het bestuur van Groninger Dorpen is een
bestuur van vrijwilligers met heel verschillende achtergronden. Deels gaat het om meer ‘meewerkende
bestuursleden’, die substantieel tijd inzetten voor
Groninger Dorpen, en deels bestuursleden op afstand.

Dorpen. In 2017 is ingezet op kennismaking van de
bestuursleden onderling en met het team. Tijdens
informele uitwisselingsmomenten tussen team en
bestuur zijn diverse thema’s verder uitgediept. De
diverse portefeuilles zijn verdeeld onder de bestuursleden en afstemming met de teamleden heeft plaatsgevonden.

De medewerkers bestaan uit een groep dorpentijgers:
enthousiaste mensen, met kennis en visie. Hun handen
jeuken om te innoveren en een stap extra te zetten. De
identiteit van Groninger Dorpen wordt door de medewerkers sterk beleefd. Zij staan altijd op scherp om
kansen te benutten met en voor de dorpen. Het echt
iets kunnen doen voor mensen, met de ‘voeten in de
klei’ staan, met positiviteit problemen het hoofd bieden,
zit hen in het bloed.

Groninger Dorpen is gehuisvest in het gemeentehuis van
Ten Boer. Onze website groningerdorpen.nl is in 2017
vernieuwd. In 2017 voerde de Stichting Ondersteuning
Groninger Dorpen (SOGD) het werkgeverschap en
overige facilitaire zaken uit voor de vereniging Groninger
Dorpen waarvoor 11 medewerkers werkzaam zijn.
Groninger Dorpen is lid van de Landelijke Vereniging van
Kleine Kernen (LVKK), participeert in projecten, doet
actief mee in overleggen met zusterorganisaties en
heeft via de LVKK invloed op de landelijke politiek.

Begin 2017 vond een evaluatieve bijeenkomst plaats
met een aantal leden en netwerkpartners van Groninger

VICEVOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
BESTUURSLID

Rudi Slager (algemene vertegenwoordiging, gemeentelijke herindeling,
Landelijke Vereniging Kleine Kernen)
Jan Bessembinders (voorzitter SOGD, aardbevingen, gemeentelijke herindeling)
Emmy Wolthuis-Wagenaar Hummelinck (duurzaamheid)
Jaap Klip (financiën, penningmeester SOGD)
Agmar van Rijn (communicatie, strategie organisatie)
Gerda Steenhuis (secretaris SOGD, dorpsvisie en ontwikkeling dorpsbelangen)
Marieke Creemer (dorpshuizen, duurzaamheid, dorpsvisies)
Meindert Schollema (zorg/Wmo, aardbevingen, Loket Leefbaarheid)
Ronald Helder (zorg/Wmo)

Er werd afscheid genomen van: Jan Boer, Johan van Omme, Tjerd van Riemsdijk en Ron van Duuren.

Medewerkers op 31 december 2017
Daan Kingma:
Eva Bekkering:
Gilian Wijnalda:
Hilda Hoekstra:
Inge Zwerver:
Maartje Kiep:
Mariëlle Zijlstra:
Mayke Zandstra:
Nienke Vellema:
Pieter Knol:
Sjouke Bakker:

adviseur zorg en welbevinden, Loket Leefbaarheid
projectleider Loket Leefbaarheid
secretariaat en project Elk dorp een duurzaam dak
coördinator
adviseur wonen, zorg en welbevinden, communicatie en LVKK
adviseur dorpsbelangen en gaswinning/mijnbouw (SMS, Gasberaad)
adviseur dorpsbelangen, Elk dorp een duurzaam dak, projecten (dorpsvisies)
projectleider Elk dorp een duurzaam dak
adviseur dorpsbelangen en projecten (dorpsvisies, communicatie, duurzaamheid)
adviseur dorpshuizen en projecten (dorpshuizen.nl)
adviseur dorpsbelangen en Loket Leefbaarheid, energie, duurzaamheid

Er werd afscheid genomen van: Heddy Leerink, Loket Leefbaarheid.
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Contactgegevens
Postbus 23
9790 AA Ten Boer
050 306 29 00
info@groningerdorpen.nl

