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Financiële positie dorpshuizen 
door Corona ernstig verslechterd

De financiële positie van dorps- en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd. Door de opeenvol-
gende Corona-maatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en noodzakelijke investeringen uitge-
steld. Dit blijkt uit een onlangs landelijk gehouden enquête onder 850 dorpshuizen. Door deze ontwikkeling dreigen 
dorpshuizen hun belangrijke functie als sociale ontmoetingsplaats kwijt te raken. 560 dorpshuizen vulden de enquête in.  

Deze infographic geeft de resultaten weer.

Bijna driekwart van 
de respondenten 
geeft aan in 2021 

een verlies te heb-
ben geleden. 

Van al deze geval-
len blijkt dat 63% dit 

onder meer heeft 
opgelost door eigen 

reserves aan te  
spreken. 

Van al deze gevallen 
heeft slechts 44% 

gebruik gemaakt van 
steunregelingen. 

Door in te teren op de 
reserves worden in 

meer dan 60% van de 
gevallen onderhoud, 

renovatie of duurzame 
investeringen uitgesteld.

 ”Dit onderzoek beves-
tigt ons vermoeden over 
de kwetsbare positie 
van dorps- en gemeen-
schapshuizen. En dat in 
een maatschappelijk con-
text van vereenzaming 
en verharding, waarin 
dorpshuizen een belang-
rijke rol spelen als soci-
ale ontmoetingsplaats.” 
Klaske Piebenga (be-
stuurssecretaris LVKK)

“Wij zijn sluiting van 
het dorpshuis als een 
serieuze optie mee aan 
het nemen in toekomsts-
cenario’s. Twee jaren 
zonder een belangrijk 
deel van de noodzake-
lijke inkomsten en de 
vraag of die ooit weer 
op niveau gaan komen, 
werpt de vraag op of we 
zo door kunnen blijven 
gaan.”  Dorpshuis De 
Nieuwe Boet Watergang 
(Noord-Holland)

“Het verlies loopt hard 
op. Dat gaat ten koste 
van activiteiten en de 
leefbaarheid van het 
dorpshuis.”  Dorpshuis  
De Begine Hemelum 
(Friesland)

Van de ondervraagde 
dorpshuizen geeft ruim  

40% aan over een jaar op  
de rand van een  

faillissement 
te staan.

40%

Wat was uw financiële resultaat 
afgelopen jaar (2021)?

Hoelang denkt u het nog financieel  
vol te kunnen houden?

Indien uw resultaat negatief was, hoe  
heeft u uw rekeningen kunnen betalen?

Wat betekent het dat u de afgelopen  
jaren heeft ingeteerd op uw reserves?

 negatief (73%) 
 quitte (20%) 
 positief (7%)

 korter dan 3 maanden (6%) 
 3 tot 6 maanden (12%)
 6 maanden tot een jaar (24%)
 langer dan een jaar (58%)

 niet van toepassing (21%)
 eigen reserves (63%)
 met steunmaatregelen (44%)
 anders (6%)

 niet van toepassing (20%)
 plannen onderhoud worden uitgesteld (52%)
 plannen verduurzaming worden uitgesteld (38%)
 anders (22%)
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