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Voorwoord van de voorzitter
Het doel van dit jaarverslag is om u te informeren over de gang van zaken en handelingen
binnen de Stichting Dorpsraad Exloo over het jaar 2021.
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. Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit 3 Dagelijkse bestuursleden en het
Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat uit voorzitters van 7 themagroepen
(honingraten). De themagroepen zijn: sport, ondernemers, wetenschap- kunst-cultuurmuziek, communicatie-ouderen en herdenken, folklore en evenementen/dorpsbelangen,
onderwijs-kids en jeugd, gezondheid-zorg en welzijn.
In dit jaarverslag is ook opgenomen het onderdeel: de jaarrekening 2021. Deze is vanaf 17
juni 2022 op de website www.exloo.info te vinden.

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;
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 dorpscoördinator, onderwijs, verenigingen, wijkagent, wethouder etc. worden ook uitgenodigd.
➢ 3 x per jaar heeft de Stichting overleg met het Algemeen Bestuur (honingraten) van de
Stichting. Het Algemeen Bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitters van 7
themagroepen (honingraten). Het Dorpshuis van Exloo fungeert vaak als ontmoetingsplek.
➢ 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.

Leefbaarheid
De leefbaarheid van ons dorp staat hoog op onze agenda. Onze aandacht ging dit jaar vnl. uit naar
oriëntatie buiten de grenzen, wonen, verkeersveiligheid en ontwikkeling van het Dorpscentrum.
Vanwege Corona was slagvaardig optreden, m.n. door de gemeente, soms onmogelijk en werden aan
de bijeenkomsten d.m.v. online middelen grotendeels vorm gegeven. In het dorp heeft de Dorpsraad
veel contact met de Stichting Schaapskudde Exloo gehad. Met het organiseren van het festival
D’Exels had de Dorpsraad voor ogen om de inwoners van Exloo weer perspectief te bieden en de
gemeenschapszin te bevorderen. Het Centrumplein is als festival-locatie gekozen. De gratis
festiviteiten concentreerden zich op kunst, cultuur, ambachten, ondernemen, muziek, markten,
gezondheid, culinair, bevrijding, sport en bewegen, welzijn. Verenigingen, dorpsorganisaties hebben
zich ingezet i.z. feestelijk verloop van het festival.
Duitsland-EDR samenwerking:
Sinds 2019 heeft het bestuur van de Dorpsraad contacten met het Duitse Dohren in het kader van
een EDR traject voor uitwisseling, verbinden en leren van en met elkaar. Het EDR project is de
leidende gedachte hoe Nederlandse en Duitse dorpen van en met elkaar ervaring op kunnen doen in
hun streven een levendig en toekomstbestendig platteland verder te ontwikkelen en in stand te
kunnen houden.
Het doel is dat we met het verzamelen van succesfactoren in een tiental dorpen en met het volgen
en ondersteunen een Tool box gaan ontwikkelen met handvatten voor dorpen om met hun

toekomstthema’s aan de slag te kunnen. In Coronatijd hebben we een video-uitwisseling gehad in
maart en in oktober hebben we Dohren bezocht. M.n. het idee voor een stamtafel in de beide
dorpen zijn aan de orde geweest maar ook het thema “Leeftijdsbestendig wonen in een dorp”.
Voor 2022 wordt er een tegenbezoek gepland. Dan zal ook m.n. het thema toerisme aan de orde
komen.
Wonen:
Eén van de kerntaken van een woningstichting is bijdragen aan de leefbaarheid. In januari 2021 heeft
Woonservice kenbaar gemaakt om 8 ecologische woningen aan de Molenweg in Exloo te bouwen. In
oktober hebben wij een bijeenkomst over Wonen van de Adviesraad bijgewoond. Bij deze
bijeenkomst waren ook aanwezig de jongerenraad, cliëntenraad Andes, Stichting Sociaal Teams,
Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Borger-Odoorn (OSO) en de wethouders Houwing en
Trip. De Adviesraad sociaal domein is ingesteld door het College en adviseert het College omtrent het
beleid in het sociaal domein. Een greep uit de reacties tijdens de bijeenkomst waren: stimuleer dat
kinderen hier willen blijven of terugkomen, bijvoorbeeld met Tiny Houses, starterswoningen,
woningsplitsing of op eigen erf wonen. Initieer of ondersteun woonvormen met verschillende
generaties, denk aan hofjes en brinkjes, omgebouwde of gesplitste boerderijen.
Wat er verder aan de orde kwam kunt u lezen op onze website.
In december heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waar het thema Wonen, stand van
zaken, aan de orde zijn geweest. Wethouder Wind vertelde dat er 4 sessies met Woonservice en
Lefier zijn geweest om het extreme tekort aan woningen te bespreken. Echter de woningcorporaties
zijn nog niet te bewegen om mee te denken in deze omdat zij nog steeds uit gaan van een
“krimpscenario”.
In aansluiting op initiatieven van andere overheden of stichtingen m.b.t. wonen heeft de Dorpsraad
in mei actie naar de Gemeente ondernomen i.z. het bewoonbaar maken van de Smidswal voor
jongeren. Ons voorstel was om 6 a 7 appartementen a 50-60 m2 in het pand voor jongeren te
realiseren. In maart 2022 kreeg de Dorpsraad bericht, dat de rechter verbiedt, dat overheden nog
langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij mogen aanbieden.
Verkeersveiligheid:
Er heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers verkeersveiligheid bij de Dorpsraad aangemeld. Doel van
de werkgroep is om met voorstellen te komen, waardoor de veiligheid van weggebruikers en het
woongenot van de bewoners worden vergroot. Er wordt in Exloo veel hinder ondervonden van het
vele, hardrijdende, zware (vracht)verkeer, dat Exloo passeert.
De Dorpsraad heeft kunnen realiseren, dat we de beschikking krijgen over twee Smileys die we
ongeveer twee maanden ergens kunnen plaatsen. In overleg met de inwoners is er in eerste instantie
gekozen voor de Hoofdstraat (t.h.v. EKO punt) en de Zuiderhoofdstraat vanuit richting Odoorn. We
zijn 2 x door de Provincie uitgenodigd om mee te praten over de verdubbeling van de N34. Voor
Exloo is dit niet zo spannend omdat de verdubbeling meer richting Gieten wordt gezocht. De
herinrichting Exloërweg/ Valtherweg ligt om moment van aanmaak jaarverslag, stil. Er zijn een aantal
inwoners van Exloo tegen de kap van een aantal bomen. E.e.a. is door de gemeente in procedure
genomen. Vanwege uitgangspunten en kwaliteitseisen van het onlangs vastgestelde fietsbeleid van
de provincie Drenthe wordt er iets gedaan aan de Doorfietsroute tussen Exloo en Borger. De route
loopt van de Boslaan Exloo achter het Land van Bartje langs, langs de sportvelden van Borger naar de
fietsbrug Hunzedal.

➢ 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.
Ontwikkeling Dorpscentrum:
Hallenhoes en Centrumplein (herontwikkeling centrumhart Exloo)
De bouw van het Hallenhoes (reeds in 2018 door het college van B&W met instemming ontvangen)
en de inrichting van het voormalig terrein Bebinghehoes en pand Smeman is veelvuldig aan de orde
geweest. Diverse gesprekken met de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren hebben ook in
2021 nog niet tot een bevredigend resultaat geleid.
Gelukkig hebben we ondanks de Coronaperikelen wel een inloopmiddag in april voor onze inwoners
in het Dorpshuis kunnen realiseren. De schetsen voor bouw en inrichting van Hallenhoes en
Centrumplein werden door de architect en de Beheerstichting toegelicht en werden enthousiast
door de inwoners ontvangen.
Smidswal:
Sinds begin 2020 zit de Dorpsraad aan tafel met de Gemeente, Astron (t.a.v. een 2e Science Hub in
Drenthe), Drents Landschap, Lofartafel, en TIP (toeristisch informatie punt) i.z. invulling Smidswal.
Allerlei mogelijkheden m.b.t. invulling van het gebouw zijn de revue gepasseerd. Er is gekeken naar
een zinvolle “daginvulling”, m.n. ook bij slecht weer, waar onderwijs (primair en voortgezet),
verenigingen, instituten, verwervers van kennis en wetenschap, etc. hun hart kunnen ophalen. Ook
de financiële haalbaarheid en exploitatie is goed onder de loep genomen.
In 2021 zijn we tot de conclusie gekomen, dat we ondanks een financiële bijdrage van de gemeente
voor onderhoud aan het gebouw, fondsvorming etc. de transformatie van het gebouw tot een
wetenschappelijk gebouw niet haalbaar is. De Dorpsraad is van mening, dat onverantwoord
investeren niet ten goede komt van het dorp. In mei heeft het bestuur een brief aan de gemeente
laten toekomen of het mogelijk is om in het gebouw 6 a 7 appartementen voor jeugdigen te vestigen.
Terrein voormalige beleef- beweegtuin:
De gemeente is met de Dorpsraad een gebruikersovereenkomst aangegaan zodat Sport Exloo
gebruik kan maken van het perceel groot ongeveer 10.800 rrr' (exclusief bestaande beukenhaag),
achter het gemeentehuis. Sport Exloo wil hier samen met alle andere verenigingen een Freerun baan,
Beach Volleybal veld en een MTB baan realiseren.
Overleg inwoners en themagroepen (AB Dorpsraad)
Overleg met de inwoners heeft twee maal plaatsgevonden. Een inloop in april en een bijeenkomst in
oktober waar ook wethouder Wind aanwezig was. Met de 7 themagroepen (AB Dorpsraad) hebben
we een bijeenkomst gehad in juni en september. Zaken geweest die er in ons dorp “leven”.

Centrumplein en Hallenhoes, Gebiedsfonds Exloosche Landen, verkeer, de beweegtuin,
ondernemersvereniging Exloo, SportExloo, kunst, cultuur, muziek, folklore, Exloo Vooruit, onderwijs,
Dorpshuis, D’Exels, busvervoer, Schaapskudde.
OMNI
In december is het eerste gesprek opgestart om te praten over een OMNI. Voor veel clubs en
organisaties wordt het steeds moeilijker om bestuursleden en vrijwilligers te krijgen en te behouden.
Dit nodigt uit om anders te besturen, slimmer en professioneler. Maar vooral ook om het voor
iedereen leuk en plezierig te houden.
Door een aantal verenigingen is daarom de wens uitgesproken om een dorpsorganisatie op te
richten. We werken al goed samen met het wordt nu tijd om hierin meer structuur en houvast aan te
brengen zodat we samen nog meer kunnen bereiken voor ons prachtige dorp. Er is een begin
gemaakt met een vragenlijst waar een ieder eigen uitgangspunten en wensen kenbaar kan maken.
Middels deze vragenlijst inventariseren is gekeken wat voor ieders vereniging of stichting het
vertrekpunt is en wat voor hen belangrijk is. Vervolgens wordt dit bij elkaar gebracht en gaan we met
elkaar in gesprek over hoe zo’n nieuwe structuur en organisatie er uit zou kunnen zien.

Aandachtspunten voor de toekomst:
Contacten onderhouden met het gemeentebestuur, de inwoners, het Algemeen Bestuur van de
Dorpsraad, grensoverschrijdende gemeente Dohren, BOKD (Drents netwerk van en voor actieve,
zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen), Beheerstichting Het Plein, ingestelde commissies,
RTV1 en dag- en weekbladen. Tevens het aanvragen subsidies voor diverse evenementen.

BESTUUR 2020
Voorzitter

Mw. Wil Luchjenbroers

Penningmeester

Dhr. Jan Bakker

Secretaris

Dhr. Chr. van Apeldoorn

In 2021 heeft zich een bestuurswisseling voorgedaan. Mw. Gea Burger-Langius heeft na ruim
3 jaar bestuurslid te zijn geweest haar functie, het secretariaat in februari ter beschikking
gesteld. Dhr. Chr. van Apeldoorn heeft haar functie overgenomen.
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.
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.

Dorpsbudget:
De gemeente heeft in 2021 een budget van € 6170,00 voor Exloo en de Boermastreek beschikbaar
gesteld. Naast de kosten voor de Rabo bank, KvK, ANBI, website, vergader- en secretariaatskosten,
D’Exels heeft de Dorpsraad plm. € 2000 kunnen reserveren voor 2022. De Dorpsraad overlegt met
het AB (honingraatjes) wat voor bestemming het Dorpsbudget moet krijgen.

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.
De Dorpsraad heeft de ANBI status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze
zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De voorwaarden zijn te vinden op de site van
de Belastingdienst.

JAARREKENING 2021: te vinden op www.exloo.info

