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DIGITAAL
DORPSOVERLEG
datum: 26 januari 2021
Aanmelden overleg
tijd:
19.30 uur
locatie: uw eigen computer/tablet
De dorpscoöperatie is er bijna.
We zijn er klaar voor!!
Aan de orde komt:

-De dorpscoöperatie
-Terugblik op voortgang masterplan
-Uitleg over het oprichten van de dorpscoöperatie
-Inzet van de dorpsregisseur

controleer dagelijks uw email voor meer info
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Meld u aan:
Aanmelden overleg

controleer dagelijks uw email voor meer info

De Dorpscoöpera e Orvelte gaat live
Goed en belangrijk nieuws voor ons mooie dorp Orvelte. De dorpscoöpera e is er bijna. We zijn er klaar
voor!!
In deze brief geven we informa e over de volgende onderwerpen:
- De dorpscoöpera e
- Terugblik op voortgang masterplan
- Uitleg over het oprichten van de dorpscoöpera e
- Inzet van de dorpsregisseur
We kunnen starten met onze nieuwe dorpscoöpera e. In januari 2021 willen we alle formaliteiten rond hebben
om bij de start van het nieuwe seizoen, 1 april, er helemaal klaar voor te zijn. Ondanks alle corona maatregelen
is er, o.a. door de project- en werkgroepen, hard gewerkt aan de contouren en kaders van onze nieuwe
dorpscoöpera e. In deze coöpera e zullen we samen, als dorp met elkaar, de erfgoedwaarden van ons dorp
Orvelte versterken en behouden, de lee aarheid voor de bewoners verbeteren en het ondernemersklimaat
meer s muleren.
Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?
In Orvelte zijn we in 2016 gestart om samen voor het dorp een toekomstvisie op te stellen. De afgelopen jaren
is door de bewoners, de proﬁt en non proﬁt ondernemers en instellingen, samen met de partners Het Drentse
Landschap en de Gemeente Midden Drenthe, gewerkt aan een masterplan. Inmiddels zijn we ook gestart met
een het uitvoeren van een aantal van deze plannen, zoals onder andere het realiseren van de speeltuin, het
aanleggen van een voetpad langs Wiet, de verbetering van de bebording in en om het dorp en het verbeteren
van de bestra ng.
Het Masterplan en de dorpscoöpera e
Nadat eind 2018 het Masterplan was afgerond en onderschreven door Het Drentse Landschap, de
gemeente, de VABO, de OPO en ook de s ch ng Orvelter Poort, kon deze samen met het daaraan gekoppelde
uitvoeringsprogramma worden behandeld in de gemeenteraad van gemeente Midden Drenthe. Daarmee is
ook poli ek groen licht gekomen om echt samen aan de toekomst van ons mooie dorp te werken. Om
uitvoering te geven aan de ac es uit het Masterplan is gekozen voor een werkvorm, waar de
verantwoordelijkheid grotendeels bij ons dorp ligt. Uiteindelijk is na onderzoek en instemming van het dorp
gekozen om dit te doen in de vorm van de dorpscoöpera e Orvelte, waarin de bewoners en ondernemers
(zowel proﬁt als non proﬁt) zijn vertegenwoordigd. De coöpera e treedt op als dorpsbeheerder
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het dorp en zal een exploita e op moeten ze en voor
evenementen en ac viteiten en is verantwoordelijk voor het beheer van terreinen. Daarnaast zal de coöpera e
“het merk” Orvelte, als het mooiste authen eke esdorp van Drenthe, stevig op de kaart willen ze en en het
dorp, met haar inwoners en (culturele) ondernemers, vertegenwoordigen naar buiten.
Het vormgeven van de Coöpera e
Met het oprichten van de vereniging voor de culturele instellingen en culturele non proﬁt ondernemers “
Vereniging Maandegoed ” begin 2020, kon ook worden doorgepakt met de oprich ng van de coöpera e,
waarin de ondernemers, inwoners en culturele ondernemers en instellingen vertegenwoordigd zijn. De
projectgroep Orvelte is afgelopen maanden achter de schermen druk bezig geweest met de voorbereidingen
voor het oprichten van deze coöpera e. Een goede basis (een ondernemingsplan) is daarvoor een vereiste,
zodat de coöpera e ook in de toekomst bestaansrecht hee en ﬁnancieel gezond wordt. Het framework en de
contouren van dit ondernemingsplan zijn klaar en ook is er inmiddels een ﬁnanciële basis gelegd voor 2021.
Natuurlijk moet een verdere uitwerking hiervan nog met alle leden plaatsvinden. Belangrijkste thema's voor de
coöpera e betreﬀen de gewenste omvang en samenstelling van het toerisme, behoud en groei van
voorzieningen en de balans tussen wonen en ondernemen.
Dit door gezamenlijk beter en slimmer te werken aan meer bezoekers voor Orvelte met beter aanbod, maar
met behoud van woon-, werk- en lee limaat. Daarnaast zal de coöpera e zich vooral richten op het behoud
en ac ef uitdragen van het “verhaal van Orvelte” en het cultureel, historisch erfgoed van Orvelte. Ook zal de
coöpera e zorg gaan dragen voor een strategische visie op de toekomst en uitvoering geven aan de in de
ledenraad afgesproken jaarplannen.

Aanmelden overleg

Hoe werkt die dorpscoöpera e nu eigenlijk?
Een coöpera e is een rechtspersoon. Het verschil met een gewoon bedrijf is dat een coöpera e wordt
bestuurd door haar leden. Die hebben het voor het zeggen. Bij een dorpscoöpera e zijn de leden, bij ons de
inwoners en de (culturele)ondernemers, de leden. Dat maakt het mogelijk in het dorp democra sche besluiten
te nemen. De leden kiezen ook het bestuur van de dorpscoöpera e. Dorpsbewoners of -ondernemers kunnen
vrijwillig lid worden van de coöpera e via de verenigingen VABO, OPO of Maandegoed. Leden hebben via de
ledenraad direct invloed binnen onze coöpera e omdat de ledenraad ac ef par cipeert in de vormgeving van
de plannen en ook kunnen stemmen over de te nemen besluiten. Het samenwerken aan projecten en
werkgroepen binnen de dorpscoöpera e verbindt en kan de saamhorigheid in ons dorp vergroten.
De leden en de ledenraad: ini a ef, goedkeuring en klankbord
In principe kan dus iedere bewoner of (culturele) ondernemer van Orvelte lid worden van de coöpera e, mits
je bent aangesloten bij één van de verenigingen (VABO, OPO en Maandegoed). Uit deze leden wordt door de
leden zelf een ledenraad gekozen. De ledenraad van onze coöpera e bestaat uit 12 leden; 4 namens de VABO,
4 namens de OPO en 4 namens Maandegoed. Uit de ledenraad wordt het bestuur van de dorpscoöpera e
gekozen bestaande uit drie personen op basis van elke zuil 1 persoon. Jaarlijks rouleert het voorzi erschap. De
ledenraad komt in de coöpera e eigenlijk alle bevoegdheden toe. De ledenraad van de dorpscoöpera e is ook
het klankbord van het bestuur. Zij spelen de ideeën uit het dorp door naar het bestuur en zorgen ervoor dat ze
goed onderbouwd worden. Hierdoor hee ieder lid van onze dorpscoöpera e inspraak en kunnen de wensen
die er zijn ook echt in vervulling gaan. Hoe groot of klein het idee ook is, de ledenraad neemt alle ideeën
serieus en als er genoeg animo voor is worden deze voorgelegd aan het bestuur. Vervolgens kan het bestuur
aan het idee een budget toekennen, waarna het daarna, al dan niet in een werkgroep, kan worden uitgevoerd.
Ledenraadsvergaderingen worden ten minste eenmaal, maar bij voorkeur minimaal 3 maal per jaar gehouden.
Het bestuur: advies, planning en uitvoering
Het bestuur wordt dus benoemd door de ledenraad en zij stelt het aantal bestuursleden vast (minimaal 3). Het
bestuur vertegenwoordigt ook formeel de coöpera e. Haar taak is om de ledenraad te adviseren. Het bestuur
van de dorpscoöpera e valt onder de ledenraad en luistert naar de belangen en ideeën van de leden.
Daarnaast zorgen zij dat gemaakte plannen ook op een goede manier worden uitgevoerd. Belangrijk is ook dat
zij samen met de leden(raad) een strategie voor ons dorp Orvelte voor de komende jaren vaststelt en zorgt
voor voldoende middelen. Zij vergaderen één of twee keer per maand.
Dorpsregisseur en vrijwilligers
De bedoeling is dat de coöpera e in 2021 een dorpsregisseur in dienst neemt. Deze wordt aangestuurd door
het bestuur van de coöpera e en zorgt voor de organisa e, crea e en aansturing van de afgesproken
ac viteiten en is voor een belangrijk deel verantwoordelijk om de vastgestelde doelstellingen te realiseren. Dit
door aanspreekpunt te zijn en ac ef te zoeken naar verbinding en samenwerking met en tussen de
verschillende par jen binnen en buiten Orvelte. Daarnaast zal onze coöpera e a ankelijk zijn van enthousiaste
vrijwilligers die willen bijdragen aan het beleven en behouden van Orvelte als historisch en authen ek Drents
esdorp. Zij kunnen op verschillende plekken binnen het dorp een belangrijke en nu ge rol vervullen en zo een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Orvelte. Hierbij kan gedacht worden aan gidsen voor rondleidingen,
desk- of winkelwerk op een informa epunt, het vertellen over en laten zien van ambachten, het regelen van
verkeer- en parkeerstromen, het organiseren van arrangementen en ac viteiten.
Eerste bijeenkomst ledenraad februari of maart 2021
In februari of maart willen we, a ankelijk van de coronamaatregelen, een eerste ledenraad bijeenkomst
organiseren. Pas als de ledenraad ac ef is kunnen we verder. Er zal uiteindelijk vanuit de VABO, OPO en
Maandegoed een voordracht voor de invulling van de ledenraad vacatures worden gedaan.
Belangrijkste onderwerpen voor deze werkbijeenkomst zijn:
1. Formeel oprichten van “Coöpera e esdorp Orvelte”: vaststellen statuten en kiezen bestuur.
2. Vaststellen onderlinge werkafspraken en bepalen agenda ledenraad.
3. Vaststellen doelstellingen en begro ng 2021 en uitwerken ac viteiten.
4. Vasstellen jaarkalender.

Hierbij dus de oproep om je op te geven als lid van de ledenraad! Met een ac eve ledenraad
kunnen we samen echt verder bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp Orvelte! Hopelijk tot
snel!!
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