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DORPSRAAD EXLOO 

                                                                                            ZICHTBAAR, BRUISEND EN ACTIEF 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 

Doel van dit jaarverslag is om u te informeren over de gang van zaken binnen de Stichting 

Dorpsraad Exloo over het jaar 2020. 

De Stichting Dorpsraad Exloo heeft een maatschappelijke en sociale rol binnen het dorp 

Exloo en is opgericht in mei 2017 als aanspreekpunt voor gemeente en inwoners m.n. op 

beleidszaken.  

In dit jaarverslag is ook opgenomen het onderdeel: de jaarrekening 2020. 

Het jaarverslag 

In dit jaarverslag worden de werkzaamheden en gebeurtenissen van het jaar 2020 

besproken. Het is een soort uiteenzetting over alle werkzaamheden en gebeurtenissen 

waarmee we “verantwoording” afleggen aan u als inwoners en geïnteresseerden. 

Corona                                            

                                                         

Nederland wist in februari 2020 al van het gevaar van Coronavirus. De gevolgen van de 

uitbraak zijn ook na een aantal maanden nog moeilijk te voorspellen, omdat er nog steeds 

veel onderzoek nodig is om erachter te komen hoe gevaarlijk en besmettelijk het virus nu 

precies is. Een pakket aan maatregelen volgt om de virus enigszins in de hand te houden. 

Eind 2020 kijken we tegen vaccinatie aan en we verwachten er ook veel van. Of het aan onze 

wensen voldoet moet nog blijken. In ieder geval heeft de virus voor leed gezorgd, zowel 

economisch, sociaal als maatschappelijk. De coronapandemie haalde een streep door onze 

vertrouwde manier van werken en de plannen die we hadden. De groepsactiviteiten hebben 

het meest geleden onder maatregelen. Bijeenkomen met u, inwoner was niet mogelijk.  De 

lopende projecten Het Plein en de Open Science Hub hebben door de Corona daarom flinke 

vertraging opgelopen.  
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De jaarrekening 

De jaarrekening is een onderdeel van het jaarverslag. Het bevat dit jaar een inkomsten en 

uitgavenoverzicht en de toelichting waarin de gepresenteerde cijfers worden toegelicht 

en/of gespecificeerd. De jaarrekening geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de 

rekening en de gang van zaken gedurende het boekjaar. 

 

Eigen visie op de activiteiten en beleid 

De Dorpsraad is opgericht onder twee condities.  

➢ Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers en verricht werkzaamheden uit 

vrije wil en zijn onbezoldigd; 

➢ De honingraatjes die deel uit maken van het Algemeen bestuur houden hun eigen 

identiteit en hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn ook onbezoldigd. 

Het werk: 

➢ De leefbaarheid in het gebied van het dorp Exloo te bevorderen en te bewaken,- alsmede de 

gemeenschapszin te versterken, één en ander in de meest ruime zin van het woord; 

➢ De belangenbehartiging van de inwoners van het dorp Exloo, voor zover deze belangen een 

gemeenschappelijk karakter hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, 

inrichting en veiligheid in het dorp Exloo; 

➢ Namens de inwoners op te treden als gesprekspartner in aangelegenheden richting 

gemeente en andere overheden en instanties 

Het bijeen brengen van (benodigde) gelden: 

➢ Uit subsidies en donaties; 

➢ Giften, erfstellingen, legaten en andere bijdragen; 

➢ Al hetgeen overigens op wettige wijze wordt verkregen. 

Beheren van het vermogen: 

➢ Het doel van de Stichting Dorpsraad Exloo is om het geld van de Stichting enkel wordt 

besteed aan ideële of sociale doelen t.b.v. het dorp Exloo.  

➢ Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na 

afloop- van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) 

gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van 

baten en lasten.  

➢ Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende 

de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te 

allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend; 

➢ Het bestuur is verplicht de in voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren; 
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WBTR: (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen) 

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

Dit betekent: 

-De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van 
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, 
verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een 
greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat 
dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te 
leggen. 

 De Stichting zal de regels m.b.t. WBTR gaan implementeren en indien nodig de statuten van de 

Stichting aanpassen. 

Besteden van het vermogen van de Stichting: 

➢ Stichting Dorpsraad zal jaarlijks de inwoners schriftelijk informeren voor welke 

projecten/initiatieven het vermogen wordt, is aangewend;  

➢ Stichting Dorpsraad zal jaarlijks projecten/initiatieven publiceren op de website van de 

Stichting Dorpsraad en in de dorpskrant Boerhoorn; 

➢ Een bijdrage zal uitsluitend worden aangewend voor initiatieven die bijdragen aan sociaal 

maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo; 

➢ De inwoners van het dorp Exloo kunnen jaarlijks wanneer ze plannen hebben om het leven in 

het dorp prettiger te maken geld aanvragen uit het dorpsbudget of uit het gebiedsfonds 

zonneparken; een ingestelde werkgroep zal uitsluitsel geven over het wel of niet aangaan 

van een verplichting m.b.t. besteding geld uit de Stichting. 

Realisatie van ons doel 

De Stichting Dorpsraad Exloo zal er alles aan doen om haar doelen te bereiken door middel van: 

➢ 2 x per jaar tijdens een bijeenkomst overleg te voeren met de inwoners van Exloo. Tijdens 

deze bijeenkomsten geeft de Stichting opening van zaken over de lopende zaken en vraagt 

de inwoners om hun mening, kijken waar kansen liggen, besluitvorming. De dorps- 

coördinator, onderwijs, verenigingen, wijkagent, wethouder etc. worden ook uitgenodigd.  

➢ 3 x per jaar heeft de Stichting overleg met het Algemeen Bestuur van de Stichting. Het 

Algemeen Bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitters van 7 themagroepen. Deze 

themagroepen zijn: Ondernemers, Sport, Onderwijs/Kids/Jeugd, 

Wetenschap/Muziek/Kunst/Cultuur, Folklore en Evenementen, 

Communicatie/Ouderen/Herdenken, Gezondheid/Zorg en Welzijn. Het Dorpshuis van Exloo 

fungeert als ontmoetingsplek. 
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➢ Het instellen van belangengroepen zoals b.v. voor Verkeer de groep Verkeer of voor de 

ontwikkeling van het Centrumhart van Exloo de groep Het Plein. 

➢ Regelmatig overleg voeren met het Gemeentelijk apparaat over o.a. bestemmings-, 

bouwplannen, levensbestendige woningen, verkeer etc. 

➢ Open te staan voor ideeën van inwoners, bezoeken van bijeenkomsten over o.a. 

ontwikkelingen op het platteland, contacten over grensoverschrijdende belangen. 

➢ Voor de gemeente een handig informatief instrument zijn, en de inwoners betrekken aan 

interactieve beleidsvorming. Het is belangrijk om de lijnen kort te houden en sluimerende of 

vergevorderde conflicten uit te spreken. 

➢ Uitvoering geven aan de ontwikkelingsvisie Exloo 2020-2045. De kernwaarden zijn: 

Ondernemen, Dorpshart, Toerisme, Sport en bewegen en Cittaslow. De visie is geen statisch 

document maar kan in de loop van jaren worden bijgesteld. 

 

Algemeen: 

Beleid is de voedingsbodem van projecten, besluiten en wetten, van de vooruitgang en de 

verandering. Door onze inwoners onderdeel te laten zijn van nieuw beleid, geeft de Dorpsraad de 

inwoners een groter gevoel van betrokkenheid. Beleids- en besluitvorming binnen een gemeente 

worden serieuzer genomen, met meer belangstelling gevolgd, luistert beter en wordt er ook meer 

draagvlak gecreëerd voor beleid en de besluiten die daaruit voortvloeien. 

Interactieve beleidsvorming leidt niet altijd tot het gewenste resultaat; niet alle ideeën worden ook 
daadwerkelijk gebruikt. Het bestuur van de Dorpsraad zal altijd trachten om een zo hoog mogelijk 
rendement te halen uit ingebrachte ideeën, besluitvorming terugkoppeling, vervolgstappen, 
evaluatie.   

                               

             

   

ACTIVITEITEN 2020: 

Januari 2020: Gesprek en helpen met invullen aanvraagformulier met Honingraat Stichting 

Exloo Vooruit, De Keitjes m.b.t. aanvragen subsidie  voor 2021 voor activiteiten met 

senioren; 
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2 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad.  

Gesprek gemeentehuis, wethouder N. Wind m.b.t. bespreken Centrumplan Exloo    

Februari 2020: Kijken naar de “slechte” staat van het herdenkingskruis met Kees v. 

Wijngaarden. Er is geen nieuw herdenkingskruis nodig.  

2 x bijeenkomst met de werkgroep Open Science Hub/Astron. 

Afspraak met Staatsbosbeheer m.b.t. uitleg over groene binnenkomst Exloo vanaf N34. 

Bijeenkomst BOKD-Assen 

2 x bijeenkomst met het bestuur van de Dorpsraad 

Gesprek gemeentehuis, wethouder N. Wind m.b.t. bespreken Centrumplan Exloo 

Gesprek met Honingraat Sport  

Overleg met inwoners Exloo. Stand van zaken doorgenomen.  

Maart 2020: Ondersteunen petitie overhandigd aan wethouder N. Wind m.b.t. behoud 

speelveld HOC voor plannen Honingraat Sport    

Gesprek met de Ondernemersvereniging Exloo 

1 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

1 x bijeenkomst met de werkgroep Open Science Hub/Astron. 

Overleg met Honingraat Folkloristische Vereniging/Dorpsbelangen 

April 2020: 1 x Digitale bijeenkomst Open Science Hub/Astron. 

Mei 2020: Interview met studenten van universiteit v. Hall-Larenstein m.b.t. 

belevingsonderzoek 2017. 

Digitale bijeenkomst Open Science Hub/Astron. 

Juni 2020: 2 x gesprek gemeentehuis, wethouder N. Wind m.b.t. bespreken Centrumplan 

Exloo 

1 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

Overleg met Honingraat Sport m.b.t. aanleg Freerun baan op de beleef- beweegtuin 

Gesprek met Buurtzorg 

1 x Digitale bijeenkomst Open Science Hub/Astron 
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Juli 2020: 1 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

Gesprek met EKO tours n.a.v. plannen Exloo Centrum 

Gesprek met Honingraat Sport 

Augustus 2020: Gesprek gemeentehuis, afdeling bouwzaken 

1 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

1 x Digitale bijeenkomst Open Science Hub/Astron. 

September 2020: Overleg met het Dagelijks bestuur Dorpsraad, de Honingraatjes 

Overleg over EDR samenwerking BOKD 

1 x bijeenkomst met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

Bijeenkomst gemeentehuis over gemeentelijk GVVP (gemeentelijk verkeer, vervoersplan) 

1 x Digitale bijeenkomst Open Science Hub/Astron 

 

Oktober 2020:  

1 x overleg met dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

November 2020: 

2 x overleg met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad 
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Overleg met de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) 

2 x Digitale overleg met de werkgroep Open Science Hub/Astron 

Overleg met de TIP (Toeristisch Informatie Punt Borger-Odoorn) 

December 2020: 

2 x overleg met dagelijks bestuur van de Dorpsraad 

Digitaal overleg met EDR gemeenten Dorpen en Langen. Oranjedorp en Exloo van 

Nederlandse zijde. 

1 x Digitaal overleg met de werkgroep Open Science Hub/Astron 

1 x Digitaal overleg met stuur- en werkgroep Open Science Hub/Astron 

Overleg met het Algemeen bestuur van de Dorpsraad 

Helpen met 800 broden inpakken 

Verdelen broden onder de Scouting m.b.t. rondbrengen broden in het dorp. 

        

TOEKOMST 

BEHEERSSTICHTING 

Het bestuur van de Dorpsraad heeft in juni 2020 een Beheersstichting opgericht.  

Deze Beheersstichting is een Stichting die verbonden is aan de Dorpsraad en hun 

voornaamste taken zijn zorgen goede vormgeving pand op het centrumplein, goede 

exploitatie opstellen, beheer van gebouwen (invulling) en/of materialen, onderhoud, 

verhuur, etc. . 

In het bestuur van de Beheersstichting heeft ook 1 lid vanuit de Dorpsraad zitting genomen. 

De functie betreft een adviesfunctie. 

De naam voor de Beheersstichting is: Beheersstichting Het Plein. 

 

OVERLEG  

Minimaal 2 x per jaar zal het bestuur van de Dorpsraad een bijeenkomst met inwoners 

inplannen. N.l. in de maanden april en oktober. Vanwege Corona is er in 2020 maar 1 

bijeenkomst doorgegaan. Er is voldoende gecommuniceerd via de Boerhoorn. 

Met de Honingraatjes (het Algemeen bestuur) stonden 4 bijeenkomsten gepland. Vanwege 

Corona zijn er in 2020 maar 2 doorgegaan N.l. in september en december. 

 Zodra e.e.a. weer veilig is wordt de oude structuur weer opgepakt.  
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Plannen, activiteiten die vanuit subsidies gefinancierd dienen te worden zijn: 

       - Realisatie Centrumplein; 1,2 miljoen via Gemeente en Provincie. Afbraak vml. pand  

             Smeman 

-     Invulling Smidswal; 

-     Modernisering Sporthal 

- Start Hub t.b.v. sporten in de openbare ruimte; 

- Realisatie Open Science Hub (wetenschappelijke Science Hub) door Astron op het 

gebied van onderzoek en ontwikkeling op astronomisch gebied. 

 

DORPSBUDGET 

In 2020 werd door de Gemeente Borger-Odoorn aan de Dorpsraad € 6245,00 toegekend. In 

dit bedrag is ook geld voor Exloërveen (m.n. de Boermastreek) opgenomen.   

Aan het dorpsbudget zijn een aantal voorwaarden verbonden. 
 
Allereerst moet het voldoen aan het doel: Het versterken en behouden van de leefbaarheid 
in het werkgebied en het versterken van de zelfredzaamheid en saamhorigheid. 
Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden over het toekennen, draagvlak, verslaglegging en 
verantwoording. 
De besteding zal elk jaar als agendapunt worden behandeld met de vertegenwoordigers van 

de Honingraatjes; onze ogen en oren in het dorp. In het overleg in 2019 is gekozen voor 

bloembakken bij 4 ingangen van het dorp. Dit is in 2020 uitgevoerd. Het bestuur heeft zelf 

vanwege Corona nog gekozen voor een actie; n.l. voor het brengen van een Paas- en 

Kerstgroet aan de inwoners. Vele positieve reacties vielen ons ten deel. De “Groetjes” zijn bij 

de ondernemers van Exloo ingekocht. 

In 2020 is er door de Honingraatjes ook gekozen voor 2 Matrix snelheidsborden. Dit wordt 

uitgevoerd in 2021 wanneer het dorpsbudget is overgemaakt naar de rekening van de 

Dorpsraad. 
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ORGANISATIE EN BESTUUR 

 

KAMER VAN KOOPHANDEL: 

Ingeschreven: 8 juni 2017. Nr.: 857648536 

Adres: Westeresweg 37, 7875 BC Exloo. 

Email: dorpsraadexloo@ziggo.nl 

Website: www.exloo.info 

Postadres: Westeresweg 37, 7875 BC Exloo 

 

 

 

 

ANBI STATUS 

In 2021 zal het bestuur van de Dorpsraad een ANBI status verklaring bij de belastingdienst 

aanvragen. Dit om giften te kunnen aanvaarden. 

Het is en tweeledig en belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, 

niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de 

donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is. 

 

 

mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl
http://www.exloo.info/
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BESTUUR 2020 

Voorzitter  Mw. Wil Luchjenbroers 

Penningmeester Dhr. Jan Bakker 

Secretaris  Mw. Gea Burger-Langius 

Volledige statuten: via de website zijn onze volledige statuten te downloaden (PDF) 

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen financiële vergoedingen (buiten eventuele 

onkostenvergoedingen) voor hun werkzaamheden. Het bestuur is onafhankelijk en heeft 

onafhankelijk voorzitter. 

Om de continuïteit voor de eerste jaren te waarborgen kunnen er in het jaar 2021 

bestuurswisselingen plaatsvinden. 

 

VRIJWILLIGERS 

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting. De Stichting maakt voor bepaalde 

commissies gebruik van vrijwilligers. 

Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit organisatorische taken.    

     

 

JAARREKENING 2020: te vinden op www.exloo.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


