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1.  Rol van de VKKL 

 

In de Troonrede van 2013 introduceerde de Koning de participatiesamenleving. Mensen moeten zich 

(weer) gaan inzetten voor hun eigen gemeenschap; de overheid kan en wil dit niet meer alleen doen. 

In de Limburgse dorpen en wijken is het idee dat bewoners hun eigen leefbaarheid creëren, al jaren 

vanzelfsprekend. Door de grote media-aandacht als gevolg van deze Troonrede, krijgen 

burgerinitiatieven nog meer de wind in de rug. 2013 was voor de VKKL het jubileumjaar. Al 10 jaar  

verleent de VKKL ondersteuning aan haar leden, de Limburgse dorpsraden en dorpsoverleggen. In 10 

jaar tijd is haar achterban aanzienlijk gegroeid, zoals uit tabel 1 valt af te lezen. Daarnaast stelt de 

VKKL in toenemende mate haar kennis en netwerk ter beschikking aan mensen in dorpen en wijken 

die nadenken over de oprichting van een eetpunt voor ouderen, een vorm van vervoer in het dorp of 

aan burgers die een dorpscoöperatie starten om gezamenlijk energie op te wekken, glasvezel aan te 

leggen of een natuurterrein willen gaan beheren.  

 

Tabel 1 Ontwikkeling aantal leden VKKL 

Jaar Totaal leden Bewonersorg. Overige leden 

2003 36 19 17 

2004 40 22 18 

2005 74 50 24 

2006 85 58 27 

2007 93 66 27 

2008 107 77 30 

2009 123 86 37 

2010 124 90 34 

2011 127 95 32 

2012 126 96 30 

2013 130 97 33 

 

1.1 Adviseur voor dorpen en gemeenten 

De meeste vragen kwamen in 2013 binnen via email en website, in wat mindere mate via de 

telefoon. Ook werd veelvuldig via twitter, facebook en linked-in gecommuniceerd. Op bijeenkomsten 

werden in gesprekken van persoon tot persoon vaak ook de nodige vragen gesteld en adviezen 

gegeven. Daarbij is het secretariaat in Horst tijdens kantoortijden vijf dagen per week bereikbaar. 

Bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers  van de VKKL zijn ook regelmatig te vinden op 

bijeenkomsten van dorpsorganisaties, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties. In 2013 

adviseerden we o.a. over dorpsontwikkelingsplannen, dorpsambitieboekjes, het oprichten van  

dorpscollectieven zoals eetpunten en dagvoorzieningen, samenwerking tussen dorpen en het 

verbeteren van de relatie tussen dorpsorganisaties en de gemeente. Hierbij werd onder meer 

samengewerkt met KNHM, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Huis voor de Sport, IKL, Spel, 

ZijActief en Jeugdwerk Limburg. Door deze samenwerking konden we onze leden een betere 

ondersteuning bieden, onze expertise en netwerk vergroten, en we boden overheden en 

(maatschappelijke) organisaties een ingang bij de Limburgse bewonersorganisaties.  
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1.2 Bijeenkomsten en activiteiten 

Ook in 2013 heeft de VKKL weer een reeks bijeenkomsten gericht op de actualiteit in dorpen en 

wijken georganiseerd, of een bijdrage geleverd aan de organisatie. Uitwisseling van nieuwe ideeën, 

kennis en netwerken staat in deze bijeenkomsten centraal. Zo hebben we in plaats van de 

gebruikelijke dorpendagen, in 2013 een nieuw concept geïntroduceerd met regionale 

bijeenkomsten: Inspiratie uit de Regio. In mei 2013 heeft er een Inspiratiefestival in Midden-Limburg 

(Grathem) plaatsgevonden en in september een in Zuid-Limburg (Wittem). Op deze bijeenkomsten 

komen bewonersorganisaties en burgerinitiatieven met elkaar en andere maatschappelijke 

organisaties in contact rondom workshops met thema’s als bevolkingskrimp, zorg voor ouderen in 

het dorp, scholensluiting, financiering van burgerinitiatieven, gemeenschapsaccommodaties  en het 

werven van vrijwilligers. Met deze regionale inspiratiebijeenkomsten kan beter ingespeeld worden 

op de regionale thema’s en deze zijn beter bereikbaar voor de vrijwilligers van de 

bewonersorganisaties. Daarnaast hebben we op 25 oktober ons 10-jarig jubileum gevierd met een 

symposium over burgerkracht en een expositie over alle projectlijnen van de vereniging voor de 

komende jaren. 

 

Naast onze eigen bijeenkomsten hebben we ook een aantal activiteiten in samenwerking met andere 

partijen georganiseerd: 

 

Themabijeenkomst Oude IJsselstreek /Gelderland  

In samenwerking met de Proeftuin Zelfsturing heeft  de VKKL  in januari 2013 meegewerkt aan een 

informatiebijeenkomst over zelfsturing  voor raadsleden en dorpsbelangengroepen in de Achterhoek. 

 

Nationaal plattelandsparlement 2013 Lunteren 

Vanuit de landelijke samenwerking tussen alle provinciale Verenigingen van Kleine Kernen heeft in 

november 2013 wederom een nationaal plattelandsparlement plaatsgevonden. Hiervoor werden 

Tweede Kamerleden uitgenodigd voor een kijkje in de keuken van dorpsorganisaties en 

burgerinitiatieven in den lande en werd problematiek die landelijk speelt, met hen uitgewisseld.  

 

Kijken in de keuken van maatschappelijke organisaties 

Maatschappelijke organisaties hebben elkaar ontmoet op 14 november  op een informatieve kijk - en 

doe markt. Maatschappelijke organisaties presenteren hier het beste van zichzelf aan elkaar. 

De VKKL heeft de aanwezigen hier ook geïnformeerd over LimburgLab op 12 april 2014. 
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2 Projecten in 2013 

 

In 2013 heeft de VKKL het merendeel van haar activiteiten door middel van projecten uitgevoerd. 

Hieronder staan samenvattingen van de 10 projecten die in 2013 zijn uitgevoerd.  

2.1 Burgerschap in krimpregio’s 

In 2012 werd in samenwerking met Binnenlandse Zaken (BZK)  en de Landelijke Vereniging voor 

Kleine Kernen (LVKK) gestart met het project Burgerschap in Krimpregio’s. Twee belangrijke doelen 

liggen aan dit project ten grondslag: ten eerste het bewustwordingsproces rondom bevolkingskrimp 

in kleine kernen op gang helpen, en ten tweede het opleiden en inzetten van vrijwillige 

procesbegeleiders, waarmee de directe capaciteit van de VKKL kan worden vergroot in de 

ondersteuning van dorpen. Als zijdelings doel heeft de VKKL door middel van dit project de 

samenwerking kunnen uitbouwen met Huis voor de Sport Limburg, Welzijnsorganisatie Trajekt, 

KNHM en Jeugdwerk Limburg.  In Limburg is het project in 5 dorpen(clusters) uitgevoerd. Deze 5 

pilotdorpen, Koningslust, Obbicht/Grevenbicht, Lomm, Vilt en Ittervoort/Neeritter, hebben 

geëxperimenteerd met manieren om bevolkingskrimp op te vangen. Belangrijke elementen vormen 

samenwerking tussen buurdorpen op het gebied van verenigingen en voorzieningen,  het bieden van 

mogelijkheden voor de eigen jeugd, het omschakelen van denken in problemen naar denken in 

kansen met betrekking tot het begrip bevolkingskrimp en het zoeken naar en ontwikkelen van 

methodieken om de (soms onzekere) toekomst van de dorpsschool bespreekbaar te maken. In april 

2013 is dit project afgerond met een landelijk symposium in Zutphen en de presentatie van het 

boekje ‘Burgerschap in krimpregio’s’. In Limburg is in juni in Ittervoort nog een afsluitend mini-

symposium georganiseerd, waarin deelnemende dorpen, organisaties en de vrijwillige 

procesbegeleiders hun ervaringen hebben uitgewisseld.  

2.2 Wilde Plannen 

Met het project Wilde Plannen steekt de VKKL in op het thema jeugd en leefbaarheid en het 

vraagstuk hoe dorpen onder krimp omstandigheden aantrekkelijk en leefbaar kunnen blijven voor 

jongeren. Een vraagstuk dat tot zorgen en vragen leidt onder bewonersorganisaties. De ‘Wilde 

Plannen’ werkwijze doorloopt de verschillende haltes binnen het proces van behoefte tot resultaat 

en laat dit aansluiten op de leefwereld van zowel jongeren als bewonersorganisaties. Het is een 

ludieke en interactieve aanpak waarmee snel resultaat geboekt wordt. De input en inzet van 

jongeren staat centraal, zo ook het benutten van aanwezige capaciteiten binnen een gemeenschap, 

de werkwijze sluit hiermee aan op de uitgangspunten van zelfsturing. In 2013 is er gewerkt aan 2 

pilots, in Molenhoek (afgerond oktober) en in Grashoek (nog lopende).  Deze werkwijze wordt verder 

uitgewerkt.  Ook wordt een toolkit, zodat bewonersorganisaties zelf aan de slag kunnen met deze 

methodiek,  digitaal beschikbaar gesteld. 

In financiële zin is de begrote bijdrage van € 20.000 niet behaald. Daarentegen zijn de kosten 

overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de totale tijdsinvestering groter was 

dan initieel was voorzien. 

2.3 Proeftuin Zelfsturing 

In 2013 is de proeftuin Zelfsturing officieel beëindigd. Medewerkers en vrijwilligers van de VKKL 

hebben in 2013 deelgenomen aan een masterclass Zelfsturing van de Hogeschool Zuyd en/of aan een 

Seminar van Jim Diers, georganiseerd vanuit de Proeftuin Zelfsturing. De VKKL beschouwt zich als een 

van de erfgenamen van de opbrengsten en van het gedachtegoed van de proeftuin Zelfsturing. 

Vooral op het vlak van de nieuwe rol van dorpsraden of dorpsoverleggen in processen van 

gemeenschapsontwikkeling, heeft de proeftuin veel kennis opgeleverd.  
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2.4 Zorgen doe je samen 

Er ontstaan in Limburgse dorpen en wijken steeds meer bewonersinitiatieven die zich richten op zorg 

en welzijnsactiviteiten.  Dit komt enerzijds doordat de behoeften aan deze activiteiten toenemen en 

anderzijds doordat de maatschappelijke instellingen en de overheid zich op deze terreinen 

terugtrekken. Veel van deze initiatiefgroepen kloppen voor informatie en advies aan bij de VKKL. Al 

deze initiatieven zijn door Els Dorssers geïnventariseerd in het kader van een  

stage/afstudeeronderzoek. In oktober is het stageverslag ‘Een regenboog aan zorgcollectieven’ van 

Els Dorssers gepresenteerd. Dit stageverslag omvat o.a. een inventarisatie van alle bestaande 

Limburgse zorgcollectieven en van enkele collectieven is het ontstaan en de werkwijze beschreven. 

Dit document wordt gebruikt als inspiratiebron voor nieuwe zorginitiatieven.  Ook wordt met 

Stadsregio Eindhoven en VKK Noord-Brabant samengewerkt om de bestaande en de ontkiemende 

initiatieven te ondersteunen. Daarvoor zijn ook contacten gelegd met de zorgverzekeraars die voor 

zichzelf ook een taak zien weggelegd in het stimuleren en ondersteunen van zorg- en 

welzijnscollectieven. Het project loopt nog door in 2014. In dat jaar zullen ook nog kosten worden 

verantwoord.  Ook is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. 

2.5 Internationale uitwisseling 

De VKKL is actief in een provincie die internationaal gelegen is. Ook in onze buurlanden en in 

Europees verband worden waardevolle experimenten uitgevoerd rondom burgerkracht en 

dorpsvernieuwing. Met het idee om kennis en ervaring uit te wisselen, heeft de VKKL in 2013 actief 

de samenwerking met buitenlandse partners opgezocht.  

 

Internationaal bezoek 

In september is er in het kader van de ARGE Dorferneuerung & Landentwicklung een groep uit de 

Duitstalige Gemeenschap van België op bezoek geweest in de dorpen Koningslust en Vaals in het 

kader van dorpsvernieuwing. De VKKL heeft deze excursie gecoördineerd en begeleid. In oktober is 

vervolgens de Tsjechische organisatie ‘Rural Network for Rural Community Schools’ langs geweest in 

de regio Noord-Limburg, waar men o.a. in Oirlo, Heide en Kronenberg projecten rondom 

plattelandsontwikkeling, gemeenschapshuizen en zorgboerderijen heeft bezocht. Ook deze activiteit 

werd door ons verzorgd.  

 

Europees plattelandsparlement 2013 Brussel 

In november vond ook het eerste Europese plattelandsparlement plaats. In het kader van informatie-

uitwisseling en netwerkverbreding zijn hier enkele personen van de VKKL aanwezig geweest en 

hebben een bijdrage geleverd tijdens de workshops en in het afsluitende manifest.  

2.6 Kracht in Limburg 

Tijdens de bijeenkomst “Kracht van maatschappelijke coalities” op 15 november 2012 in het 

Gouvernement Maastricht, is het initiatief geboren om een bijeenkomst voor Maatschappelijke 

Organisaties en bedrijfsleven te organiseren onder de titel Kracht in NL café Limburg. De aanleiding 

lag in de constatering dat maatschappelijke organisaties connectie zouden moeten maken met het 

bedrijfsleven en andersom. De oproep aan organisaties om dit vraagstuk op te pakken leidde tot 

positieve reacties en mensen die mee wilden investeren in de vraag: “Hoe maak je als 

maatschappelijke organisatie contact met het bedrijfsleven?” 18 Organisaties zijn aan de slag gegaan 

met het leertraject. De VKKL coördineerde dit project. Dit heeft op 31 maart 2013 geresulteerd tot de 

publicatie ‘Samen Ondernemen’.  

Belangrijke conclusies: 

• Maatschappelijke Organisaties en het bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden, maar dat 

weten ze niet van elkaar. De kunst is om elkaar te leren kennen en gezamenlijke interesses en 

belangen op te zoeken; 
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• Het fundament van een duurzame relatie tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf 

is gelegen in ‘Win-Win”. Het (commercieel) belang van het bedrijf moet “bediend worden” 

evenals het (maatschappelijk) belang van de maatschappelijke organisatie; 

• Samenwerking van maatschappelijke organisaties om een gezamenlijke propositie aan een of 

meer bedrijven te ontwikkelen, biedt veel voordelen. Zoek elkaar vooral op onderwerp op. 

Overweeg om een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt/expertisenetwerk in te richten voor 

bedrijven/werkgevers. 

2.7 Werkatelier ‘Burgerkracht’ Leudal 

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Leudal heeft de VKKL 

in het najaar van 2013 een bijdrage geleverd aan het Werkatelier ‘Burgerkracht’ in de gemeente 

Leudal. Het werkatelier had als doel het ondersteunen en stimuleren van actieve inwoners in hun 

zoektocht naar eigen oplossingen voor de leefbaarheidsvraagstukken in de 16 kernen van de 

gemeente Leudal. Daarnaast stond ook het werken aan leefbaarheid als een samenspel tussen 

burgers onderling en tussen de burgers en de (gemeentelijke) overheid centraal. De eerste 

avondbijeenkomst stond in het teken van het stellen van vragen en het peilen van behoeftes, als het 

gaat om o.a. burgerinitiatieven en de communicatie met de gemeente. Bijvoorbeeld: Wat wil je 

waarom bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf/samen oplossen en wat heb je van 

anderen nodig? Tijdens de tweede avond werden ervaringsdeskundigen uit de omliggende regio 

uitgenodigd te komen inspireren. Zij vertelden hoe zij in hun eigen dorp zaken hebben opgepakt, 

bijvoorbeeld hoe een dagvoorziening van de grond is gekomen, hoe een dorpsambitieboek tot stand 

is gekomen of hoe het gemeenschapshuis rendabel wordt geëxploiteerd. Met hulp van deze 

voorbeelden kregen de aanwezige mensen uit Leudal ideeën aangeboden hoe ze zaken in hun eigen 

gemeenschap kunnen oppakken. De resultaten en ervaringen uit het werkatelier zijn opgetekend in 

de “Projectbiografie Werkatelier ‘Burgerkracht’ Gemeente Leudal”. Op basis van de positieve 

ervaringen uit het Werkatelier ‘Burgerkracht’ gaat er in 2014 een ‘burgerkracht netwerk’ van start. 

Dit netwerk van inwoners uit Leudal gaat dienen als onderlinge vraagbaak. De VKKL gebruikt de 

ervaringen opgedaan in dit werkatelier als een bruikbare methode voor andere kernen en 

gemeenten.   

Het project Werkatelier ‘Burgerkracht’ Leudal, was initieel niet in de begroting 2013 opgenomen. Er 

is een projectsubsidie verkregen en hier tegenover zijn ook (tijds) investeringen gepleegd. Omdat 

deze investering mogelijk was binnen de bestaande dienstverleningsovereenkomst zijn hiervoor geen 

extra uren doorbelast. 

2.8 Onderzoek Dorps- en Wijkraden Limburg 

De VKKL concentreert zich op het stimuleren  van en kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven 

die bijdragen aan zelfsturende gemeenschappen. De behoefte daaraan leeft niet alleen in kleine 

kernen. Ook in regionale kernen en stedelijke gebieden zijn er bewoners-initiatiefgroepen die met 

soortgelijke vraagstukken aan de slag zijn als in kleine kernen. De VKKL wil ook deze 

bewonersgroepen gebruik laten maken van de opgedane kennis en ervaringen. Daarom heeft de 

VKKL in haar meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016 de wens opgenomen om een onderzoek te starten 

naar de ondersteuningsbehoefte van wijkraden in het stedelijk gebied en in welke mate die al door 

andere organisaties ingevuld worden. In 2013 zijn er gesprekken gevoerd met de Wetenschapswinkel 

van de Wageningen Universiteit. Zij voeren in opdracht van de VKKL een onderzoek uit naar de 

ondersteuningsbehoeften van Limburgse dorps- en wijkraden en ongeorganiseerde 

bewonersinitiatieven. Dit onderzoeksproject wordt mede begeleid door een aantal 

wetenschappelijke instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties; waaronder Universiteit 

Maastricht, Provincie Limburg en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.  De 

uitvoeringsperiode voor het onderzoek bedraagt anderhalf jaar; de resultaten worden begin 2015 

verwacht.  
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2.9 Dorpsontwikkelingsplannen 

Een dorpsontwikkelingsvisie plus een uitvoeringsprogramma samenstellen door inwoners zelf, is nog 

steeds een belangrijke stap in het proces van gemeenschapsontwikkeling. Een kernpunt daarbij  is de 

dorpsdialoog waarin inwoners de ruimte nemen om met elkaar stil te staan bij de vraag, waar het 

dorp nu staat en waar het naar toe wil en kan. Het gaat daarbij om het woonklimaat, werkklimaat, 

voorzieningen, klimaat voor verenigingen plus vrijwilligerswerk, de identiteit van het dorp en de 

samenwerking met gemeente en maatschappelijke instellingen. Ruim 60 dorpen in Limburg 

beschikken over zo’n visie en dorpsontwikkelingsplan (DOP). Veel dorpen vernieuwen of actualiseren 

hun DOP. In2013 hebben diverse dorpen voor het maken van een DOP gebruik gemaakt van een 

zogenaamd Dorpsambitieboek. Deze aanpak is voor het eerste met succes toegepast door een 

initiatiefgroep in Ottersum (gemeente Gennep). Met een ‘ambitieboek’ worden inwoners 

uitgenodigd om hun droom, wens, idee of ambitie op één bladzijde in een boek te vermelden, 

waarvan een aantal exemplaren door de initiatiefgroep in omloop worden gebracht.  Alle bijdragen 

van de dorpsgenoten worden gebundeld en vervolgens teruggegeven met de bedoeling hierin in 

werkgroepen mee aan de slag te gaan. 

Door de jaren heen veranderen de thema’s en werkwijzen van dorpsinitiatiefgroepen, maar kern om 

van dorpsgesprekken tot een samenhangend DOP te komen, blijft actueel. De VKKL adviseert dorpen  

bij het maken van een plan van aanpak. Indien ondersteuning nodig  is bij de uitvoering wordt 

gebruik gemaakt van het plaatselijk welzijnswerk, de gemeente of vrijwillige procesondersteuners 

van de VKKL. 

2.10 Openbaar vervoer in kleine kernen 

In het kader van de aanbesteding openbaar vervoer 2016 heeft de Provincie Limburg in 2013 de pilot 

Wensbus opgestart. Deze pilot is geïnitieerd om ervaringen op te doen met kleinschalig 

vraagafhankelijk maatwerkvervoer in kleine kernen in Limburg. Niet alle kernen zullen vanaf 2016 

nog aangesloten zijn op het regulier OV-netwerk. In 2013 heeft de VKKL een actieve bijdrage 

geleverd aan de voorbereidingen voor de start van deze pilot in het voorjaar van 2014. Daarnaast 

heeft Ton Ory namens  de VKKL bijgedragen aan de ontwikkeling van uitgangspunten en eisen, die 

vanaf 2016 aan de nieuwe vervoerder worden gesteld.   

  



 

 

 

- 9 - 

 

3. Organisatie VKKL 

 

In 2013 kwam het bestuur van de VKKL negen maal bij elkaar voor een reguliere 

bestuursvergadering.  In werkgroepen werden zaken voorbereid zoals het meerjarenbeleidsplan en  

het activiteitenplan 2014 Naast het bijwonen van bestuursvergaderingen zijn de bestuursleden 

geregeld op bijeenkomsten en activiteiten van dorpsorganisaties, gemeenten, provincie en andere 

(maatschappelijke) organisaties te vinden. De bestuursleden fungeren ook regelmatig als 

presentator, moderator of panellid tijdens discussiebijeenkomsten.  

De werkelijke kosten van de organisatie van de VKKL (basiskosten) zijn fors overschreden.  M.n. de 

totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan heeft meer ureninzet gevraagd dan voorzien.  

Daarnaast is er ook sprake van hogere accountantskosten.  

3.1 Bestuur en medewerkers 

Op de Algemene Ledenvergadering in oktober werd afscheid genomen van bestuurslid Huub in de 

Braekt. Huub was vanaf de oprichting betrokken bij de vereniging.  

Het bestuur bestaat per 31-12-2013 uit de volgende personen: Ben van Essen (voorzitter), Rinus 

Janssen (secretaris), Bart Janssen (penningmeester), Tiny Reijnders-Seerden, Alice Frijns-Stassen, 

Johan Hoenink, Jan Jenneskens en Hay Engels.  

 

Voor de uitvoering van haar activiteiten, de bemensing van het secretariaat en de ondersteuning van 

het bestuur, heeft de VKKL in 2013 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Noord-

Limburgse welzijnsstichting Synthese. De werkzaamheden werden (in deeltijd) uitgevoerd door Alle 

Postmus, Maria van Lieshout (coördinator), Bram Jacobs, Milou van de Ven en Sjaak Sluiters. Dit 

team is in het voorjaar aangevuld door stagiaire Els Dorssers (Fontys Eindhoven) en in de zomer door 

Ralph Tangelder (Radboud Universiteit Nijmegen).  

 

De vrijwilligers van de VKKL hebben zich onder meer ingezet voor de redactie van de Kleine Kernen 

Krant Limburg, de digitale nieuwsbrief via kennisplatformbewoners.nl, advieswerk rondom openbaar 

vervoer, herbestemming van kerkgebouwen, fotografie en hand- en spandiensten tijdens 

bijeenkomsten,  en vrijwillige procesbegeleiding in dorpsontwikkelingstrajecten.  

3.2 Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 

In het kader van het beleidskader maatschappelijke organisaties 2014 en verder van de Provincie 

Limburg, heeft ook de VKKL een meerjarenbeleidsplan opgesteld. 

Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014 – 2016,  heeft de VKKL de 

achterban geconsulteerd om nog beter te horen wat er speelt. Een niet te ontkennen ontwikkeling is 

die van een samenleving die voorzieningen zelf organiseert en soms ook zelf bekostigt. Deze trend 

sluit aan op de veranderende verhouding tussen burgers en de overheid, waarbij de overheid steeds 

meer een faciliterende rol krijgt. Ook de demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing en 

krimp) hebben gevolgen voor de leefbaarheid op het Limburgse platteland. De VKKL heeft de 

afgelopen jaren deze ontwikkelingen gesignaleerd en daarop geanticipeerd. De meer zelfredzame 

samenleving vraagt op diverse terreinen een nadere uitwerking; de beweging van burgerparticipatie 

naar zelfsturende gemeenschappen. In het meerjarenbeleidsplan staan hiervoor de 

randvoorwaarden en uitgangspunten genoemd, die in de activiteitenplannen van de komende jaren 

nader zullen worden uitgewerkt.  

3.3 Website en sociale media 

Het gebruik van digitale- en sociale media neemt steeds verder toe. De VKKL merkt dat met het 

hebben van een actuele website en het regelmatig gebruik van Twitter en Facebook, het bereik van 

de vereniging toeneemt. Bijeenkomsten rondom actief burgerschap worden actief gecommuniceerd 
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en mogen daardoor vaak ook meer mensen verwelkomen, die via de traditionele kanalen minder 

snel bereikt zouden worden.  

 

3.4 Werkgroepen en samenwerkingsverbanden 

VKKL neemt deel in een aantal samenwerkingsprojecten, werkgroepen of commissies, waaronder: 

• Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen: VKKL is sinds haar oprichting lid van de Landelijke 

Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), waarin tien provinciale verenigingen voor kleine 

kernen deelnemen. Namens de VKKL zit Ben van Essen in het Algemeen Bestuur van de LVKK. 

• De coördinatoren van de verschillende provinciale verenigingen voor kleine kernen 

ontmoeten elkaar 4 x per jaar voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast worden projecten 

gezamenlijk opgepakt. Een van deze projecten is het project “In de kern”.  

• Kennisplatform bewonersinitiatieven Kleine Kernen: VKKL is een van de initiatiefnemers van 

het interactief kennisplatform bewonersinitiatieven Kleine Kernen, kortweg de website: 

www.kennisplatformbewoners.nl. 

• Proeftuin zelfsturing: Doel van dit project is het versterken van het zelf regisserend 

vermogen van bewoners van Limburg. De VKKL werkt hierin samen met de gemeenten Peel 

en Maas, Valkenburg a/d Geul, Stichting Trajekt, Stichting Vorkmeer, Hogeschool Zuyd en de 

Provincie Limburg. 

• De VKKL maakt deel uit van de Externe Ambtelijke Werkgroep Aanbesteding OV 2016. Deze 

werkgroep bestaat uit maatschappelijke organisaties en bereidt samen met de provincie de 

nieuwe OV-aanbesteding voor. De VKKL wordt hierin vertegenwoordigd door Ton Ory.   

• De VKKL werkt  met Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de Vereniging Kleine 

Kernen Noord-Brabant samen voor de ontwikkeling van faciliteiten voor zorg- en 

welzijnscollectieven in Limburgse en Brabantse dorpen. 

• De VKKL is lid van Kracht in NL, dit is een landelijke organisatie die initiatieven uit de 

samenleving zichtbaar maakt en verbindt tot een krachtige sector, www.krachtinnl.nl  

• Samen met de Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit en het Expertisecentrum 

Krachtige Kernen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt de VKKL aan een 

onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van Limburgse bewonersorganisaties en -

initiatieven.  

• Rondom de problematiek met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in dorpen en wijken 

heeft Spirato, in nauwe  samenwerking met de VKKL, de methodiek van het 

Dorpsaccommodatieplan ontwikkeld.  

3.5 Spreiding Leden VKKL 

Van oudsher zijn dorpsorganisaties vooral in Noord- en Midden-Limburg actief. Echter, mede door 

het succes van de ‘Inspiratie uit de Regio’ formule neemt de bekendheid van de VKKL, en daarmee 

haar netwerk, ook in Zuid-Limburg verder toe. In enkele gemeenten is het dorpsontwikkelingsproces 

inmiddels op gang gekomen en wordt er actief gewerkt aan de totstandkoming van kernoverleggen 

en de ontwikkeling van dorpsvisies. Ook heeft de VKKL inmiddels enkele nieuwe leden uit Zuid-

Limburg mogen verwelkomen.  

3.6 Spirato 

Tot 2012 konden ook gemeenschapshuisbesturen lid zijn van de VKKL. In 2012 is vanuit de VKKL de 

vereniging voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, Spirato, opgericht. De VKKL leden vanuit 

de gemeenschapshuizen zijn toen ondergebracht in deze nieuwe vereniging. VKKL en Spirato werken 

veel samen: op bijeenkomsten en conferenties presenteren ze zich gezamenlijk, en ook 

ondersteuningsvragen gericht op maatschappelijk vastgoed en dorpsaccommodaties steken ze 

gezamenlijk in.   
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4. Financieel jaarverslag 2013 

 

Inkomsten 2013 

    

   

begroot werkelijk 

Provinciale Subsidie 

  

170.000,00 170.000,00 

Bijdrage LVKK inzake Burgerschap in krimpregio's 20.000,00 28.100,25 

Leden Contributie 

 

8.000,00 7.173,50 

Bijdrage LVKK inzake "in de kern 

 

5.000,00 5.804,00 

Inspiratiefestival 

  

0,00 675,00 

Diversen 

  

0,00 528,65 

Afboeking vordering Gemeente Leudal 2010 

 

0,00 -918,00 

Bijdrage agentschap NL inzake werkateliers Leudal 0,00 15.000,00 

Wilde Plannen 

  

20.000,00 12.500,00 

Rente spaarrekening 

  

0,00 921,94 

Totaal 

  

223.000,00 239.785,34 

 

Uitgaven 2013 

    

   

begroot werkelijk 

Informatie en advies 

  

20.500,00 20.586,54 

Kennis delen 

  

37.500,00 28.756,41 

Organisatie VKKL: 

  

31.000,00 48.312,10 

Dorpendag Limburg  

  

25.000,00 23.638,88 

Wilde Plannen 

  

17.500,00 25.765,21 

DOP's nieuwe stijl 

  

7.500,00 4.957,72 

Zorgen doe je samen 

  

40.000,00 21.360,40 

LVKK in de kern 

  

0,00 12.276,25 

Werkatelier Leudal 

  

0,00 766,40 

Dorpsaccommodatieplannen 

  

17.500,00 2.287,49 

BIK 

  

26.500,00 24.364,22 

Totaal 

  

223.000,00 213.071,62 

 

 

Reservering 2012 

  

-20.000,00 

    

    

   

203.000,00 
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Totaal inkomsten 2013 

   

239.785,34 

Reserving resultaat Spirato 

   

0,00 

Totaal uitgaven 2013 

   

213.071,62 

resultaat 2013 

   

26.713,72 

     

     Banksaldo 1-1-2013 

   

45.257,54 

Totaal inkomsten 2013 

   

244.434,01 

Totaal uitgaven 2013 

   

215.009,23 

Banksaldo 31-12-2013 

   

74.682,32 

         
Saldo RC 682,32 en saldo spaarrekening € 74.000          

 

Inkomsten 

   

239.785,34 

Vorderingen per 31-12-2013 

  

-4.398,24 

Vorderingen per 31-12-2012 

  

9.046,91 

Totaal inkomsten 2013 

   

244.434,01 

     Uitgaven 

   

213.071,62 

Schulden per 31-12-2013 

  

-24.022,48 

Geboekte schulden per 31-12-2012 

  

25.960,09 

Totaal uitgaven 2011 

   

215.009,23 

     Geboekte schulden per 31-12-2013 

   

     Bestuurslid declaratie reiskosten 

  

356,99 

Afrekening Dorpendag 

   

241,34 

Afrekening werkateliers Leudal 

  

766,40 

Accountantskosten 2013 

   

4.000,00 

Factuur JEMO Fondsenwerving inzake Wilde Plannen 

 

2.450,25 

Factuur Witgoed en van Bontewas inzake Wilde Plannen 13.310,00 

Afrekening Synthese inzake In de Kern 

  

2.897,50 

Totaal 

   

24.022,48 

                        

Vorderingen per 31-12-2013 die de VKKL nog heeft uitstaan: 

  Gemeente Peel en Maas inzake bijdrage Limburg Lab 

  

2.500,00 

Nog te ontvangen contributie 2013 

  

763,50 

Verrekening met Spirato 

   

212,80 

Rente spaarrekening 

   

921,94 

Totaal vorderingen per 31-12-2013 

  

4.398,24 
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Jaarrekening VKKL per 31-12-2013 

 

    Activa 

  

Passiva 

  Vorderingen 4.398,24 

 

Eigen vermogen 8.058,08 

Banksaldo RC 682,32 

 

Bestemmingsres 47.000,00 

Banksaldo Spaarrekening 74.000,00 

 

Schulden 

 

24.022,48 

      Balanstotaal 79.080,56 

 

Balanstotaal 79.080,56 

 

 

Vermogenaansluiting 

     Vermogen 01-01-2013 8.344,36 

    Bestemmingsreserve Spirato 0,00 

    Verschil 0,00 

    Vrijval bestemmingsres 2012 20.000,00 

    naar bestemmingsreserve -47.000,00 

    Bij resultaat 26.713,72 

    Vermogen 31-12-2013 8.058,08 

    

       

Specificatie bestemmingsreserve 

    Opleiding en begeleiding projectbegeleiders 

  

16.000,00 

 Zorgen doe je samen 

   

10.000,00 

 Onderzoek Wageningen Universiteit 

  

3.000,00 

 DAP en maatschappelijk vastgoed 

  

18.000,00 

 Totaal 

   

47.000,00 
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