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Op zaterdag 3 maart organiseerde de 
VKKL in samenwerking met 21 provinciale  
organisaties Limburglab. Maar liefst 330  
belangstellenden bezochten deze leef-
baarheidsdag in Dok6 te Panningen.  
De VKKL kijkt terug op een zeer geslaagde 
en inspirerende eerste editie. Dank gaat 
uit naar de samenwerkende organisaties, 
de geweldige gastgemeente Peel en 
Maas, de Rabobank, de provincie en alle 
deelnemers voor hun bijdrage aan een 
inspirerende bijeenkomst. 

Limburg	kent	een	traditie	van	lokale	
(vrijwilligers)organisaties	die	een	grote	
bijdrage	leveren	aan	de	sociale	samen-
hang,	zoals	de	sportvereniging,	kerkge-
meenschap,	ouderen-jongeren-vrouwen-
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vereniging,	natuur-	en	milieuorganisatie,	
het	bestuur	van	het	gemeenschapshuis,	
enzovoort.	Bijna	al	die	organisaties	zijn	
ook	op	provinciaal	niveau	georganiseerd.	
Die	provinciale	organisaties	vervullen	voor	
hun	doelgroep	een	belangrijke	bindende	
rol.	Onder	andere	de	socioloog	Richard	
Florida	heeft	veel	geschreven	over	de	
kracht	van	sociaal	kapitaal.	Hij	maakt	
daarbij	onderscheid	in	bindend	sociaal	
kapitaal	(bonding)	en	ver-bindend	sociaal	
kapitaal	(bridging).	Beiden	zijn	nodig	voor	
gemeenschapsvorming.	Daarvoor	is	dus	
niet	alleen	samenwerking	binnen	organisa-
ties	nodig,	maar	ook	samenwerking	tussen	
organisaties.	

Limburgschap
Met	die	gedachte	hebben	de	21	organisa-
ties	Limburglab	georganiseerd.	Duo’s	van	
organisaties	verzorgden	elk	een	onderdeel	
van	de	Leefbaarheidsdag.	Doelstelling	was		
om	samen	ideeën	te	ontwikkelen	om	de	
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Succesvolle samenwerking krijgt een 
vervolg in 2014

LimburgLab 2012
 zeer geslaagd

Foto’s en verhalen
Op facebook.com/limburglab zijn 

veel foto’s, verhalen en presentaties 
te bekijken en te downloaden.

- vervolg op pagina 2 -
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Sport en bezinning 
dragen bij aan een leefbaar Limburg
Eén van de inspirerende workshop op LimburgLab 2012

Limburglab heeft een aantal bijzondere 
samenwerkingen teweeg gebracht.  
Het duo Huis voor de Sport en Dienst Kerk 
en Samenleving beschrijft vanuit overeen-
komsten en verschillende achtergronden 
hoe ze elkaar kunnen versterken. Aan het 
woord, Ron van den Bekerom van Huis voor 
de Sport en Hub Vossen van Dienst Kerk en 
Samenleving.

Voor	de	meeste	Limburgse	maatschappe-
lijke	organisaties	was	de	organisatie	van		
Limburglab	een	groot	avontuur.	We	hadden		
ja	gezegd,	maar	waarop?	Op	de	vraag	om	
samen	te	kijken	en	samen	te	werken	aan	
de	organisatie	van	een	leefbaarheidsdag	in	
Limburg.	We	hadden	ja	gezegd	op	de		
organisatie	van	een	dag	waarop	we	konden	
en	wilden	laten	zien	wat	er	daadwerkelijk	
leeft	in	onze	prachtige	provincie.	Maar	meer		
nog	hoe	onze	organisaties	en	met	name	de	
duizenden	vrijwilligers	vanuit	onze	organisa-	
ties,	een	bijdrage	leveren	aan	deze	leefbaar-
heid.	We	hadden	ja	gezegd	op	samenwerking,		
maar	wisten	in	eerste	instantie	niet	goed	
hoe	we	die	samenwerking	met	een	andere	
organisatie	moesten	vormgeven.	Zo	werden	
ook	wij	(Huis	voor	de	Sport	en	Dienst	Kerk	en	
Samenleving)	aan	elkaar	gekoppeld.	Maar	
hoe	kun	je	de	verscheidenheid	van	activi-
teiten,	waar	beide	organisaties	voor	staan	
vormgeven?	Het	leek	een	moeilijke	opdracht,	
maar	al	pratende	waren	we	er	zo	uit.	

Als	ondersteunende	organisaties	staan	we	
achter	mensen	die	zich	in	de	volle	breedte	
inzetten	voor	de	Limburgse	samenleving.		
We	ondersteunen	mensen	in	steden	en		
dorpen,	in	wijken	en	buurten	bij	een	veelvoud		
van	activiteiten	en	hun	vrijwilligerswerk.		
Al	dit	werk	wordt	door	hen	gedaan	vanuit	
een	dieper	liggende	behoefte	een	bijdrage	te	
leveren	aan	de	eigen	organisatie,	maar	ook	
een	bijdrage	te	leveren	aan	de	samenleving,	
aan	leefbaarheid	en	aan	saamhorigheid.	

Verrassende ervaringen
3	maart	werd	een	verrassende,	maar	ook	zeer	
inspirerende	dag.	Een	twintigtal	maatschap-
pelijke	organisaties	lieten	zien	hoe	samen-
werking	kan	bijdrage	tot	verrassende	en	
spetterende	resultaten.	Ook	als	Huis	voor	de	
Sport	en	Dienst	Kerk	en	Samenleving	lieten	
we	in	een	workshop	zien	voor	welke	uit-	
dagingen	wij	in	ons	dagelijkse	werk	staan.	
Aan	de	hand	van	een	concrete	casus	kwamen	
de	diverse	invalshoeken	van	ons	werk	uit-
drukkelijk	naar	voren,	maar	meer	nog	werd	
inzichtelijk	gemaakt	dat	wij	als	verscheiden	
organisaties	uitdrukkelijk	ook	veel	raak-
vlakken	hebben.	Samenwerking	zou	in	vele	
wijken	en	buurten	zelfs	tot	verrassende	
andere	resultaten	kunnen	leiden,	want	onze	
beider	insteek	is	nog	altijd	het	welzijn	en	geluk,	
in	de	breedste	zin	van	het	woord,	voor	alle	
inwoners	van	een	wijk	of	dorp.	Alleen	proberen	
we	hier	vanuit	totaal	andere	invalshoeken	
aan	te	werken.	We	ondersteunen	mensen	en	
organisaties,	sportverenigingen,	kerkelijke		
en	diaconale		organisaties.	We	werken	aan		
de	leefbaarheid	en	het	geluk	van	mensen.	

De	workshop	liet	de	aanwezigen	zien	dat	
samenwerking	tot	verrassende,	maar	ook	
kansrijke	initiatieven	kunnen	leiden.		
Belangrijk	is	dat	we	vooroordelen	en	dilem-
ma’s	moeten	overwinnen.	Dilemma’s	die	vaak	
grote	struikelblokken	blijken	te	zijn,	omdat	
we	een	bepaald	beeld	hebben	van	de	ander,	
waardoor	we	niet	kunnen	of	willen	komen	tot	
samenwerking.	

Resultaat
Voor	onze	provinciale	organisaties	heeft	deze	
dag	in	ieder	geval	bijgedragen	aan	meer	
begrip	en	een	beter	zicht	op	elkaars	werk.		
De	deelnemers	van	onze	workshop	hebben	
we	kunnen	meenemen	in	die	zoektocht.		
Hoe	we	vanuit	onze	verschillende	achter-
gronden	gezamenlijk	kunnen	werken	aan	de	
leefbaarheid	van	wijken	en	dorpen.	Hoe	we	
elkaar	ook	kunnen	uitdagen	om	verder	te	
kijken	dan	de	begaande	wegen.	Hoe	samen-
werking	tussen	sport	en	religie/bezinning	een	
nieuwe	en	vernieuwende	bijdrage	kan	leveren	
aan	de	leefbaarheid	van	dorpen	en	wijken.

Het	is	belangrijk	dat	we	op	een	andere		
manier	naar	elkaar	durven	kijken	en	dat	we	
los	durven	te	komen	van	vaste	patronen,		
zoals	meer	creativiteit	durven	tonen	bij	het	
gebruiken	van	ruimtes	en	ook	bij	de	inzet	van	
menskracht	in	de	wijken.	Waarom	zou	je		
kerkelijke	ruimtes	niet	breder	kunnen		
gebruiken	en	daarmee	ook	rechtdoen	aan	de	
religieuze	traditie	en	de	sacraliteit	van	een	ge-	
bouw?	Waarom	kan	een	sportvereniging	niet	
nadrukkelijk	samenwerken	met	niet-sport-
organisaties	in	de	wijk	om	zo	nog	nadrukke-
lijker	een	ontmoetingsfunctie	te	creëren?	

Interactieve workshop
In	de	workshop	hebben	we	in	eerste	instantie		
de	gelijkenissen	tussen	het	Huis	voor	de	
Sport	en	de	Dienst	Kerk	en	Samenleving	laten	
zien	aan	de	hand	van	tien	gemeenschappe-
lijke	thema’s.	Vervolgens	zijn	we	aan	de	hand	
van	een	concrete	casus	op	een	interactieve	
manier	met	elkaar	in	gesprek	gegaan	over	
hoe	de	leefbaarheid	in	een	wijk	door	sport	en	
aandacht	voor	elkaar	tot	bloei	kan	komen.		
De	deelnemers	hebben	op	een	inspirerende	
en	levendige	manier	deelgenomen	aan	de	
dialoog	en	hun	bijdrage	geleverd	aan	het	
zoeken	naar	samenwerkingsvormen	en	
oplossingen	in	de	gestelde	casus.	

Vervolg samenwerking
Voor	onze	organisaties	was	het	een	geslaag-
de	bijeenkomst.	We	hebben	kunnen	ontdek-
ken	dat	we	elkaars	werk,	vanuit	verschillende	
inzichten	en	achtergronden,	wel	degelijk	
kunnen	versterken.	In	de	dagelijkse	praktijk	
van	ons	werk	zullen	we	elkaar	in	de	toekomst		
vast	en	zeker	vinden.	Samen	hebben	we	al		
enige	ideeën	geopperd	om	te	komen	tot	
een	verdere	samenwerking.	We	kijken	o.a.	
naar	projecten	rondom	armoedebeleid	
(Jeugdsportfonds)	en	een	project	als	Schuld	
Hulp	Maatje	vanuit	de	gezamenlijke	kerken.	
Daarnaast	kijken	we	ook	naar	samenwerken	
aan	leefbaarheid	in	bepaalde	wijken	in	onze	
provincie.	Leefbaarheid,	zingeving,	identiteit	
en	beweging	zijn	pijlers	waarop	onze	samen-
werking	verder	uitgebouwd	zal	worden.	

kracht	en	zelfredzaamheid	van	burgers		
verder	te	versterken.	De	bezoekers	kregen	
een	gevarieerd	programma	voorgeschoteld.		
Van	de	presentatie	van	de	Speelboerderij	
tot	een	kennismaking	met	social	media,	van		
een	open	gesprek	met	gedeputeerde	Janssen		
tot	een	presentatie	van	zorginitiatieven	van	
bewoners,	van	duurzaamheidsinitiatieven	
tot	een	aanstekelijke	rapgroep	en	veel	
meer.	Gouverneur	Bovens	vatte	de	bijeen-
komst	samen	in	de	term	Limburgerschap.
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facebook.com/limburglab
Meer ervaringen, nieuwe inzichten 

en inspirerende voorbeelden 
met betrekking tot LimburgLab 

worden gedeeld op 
facebook.com/limburglab. 

Het doel is om hiermee 
Limburglab online een doorlopend 

vervolg te geven. Neem een kijkje, deel 
eigen ervaringen en ideeën en laat je  

inspireren door anderen. 

LimburgLab	maakte	zichtbaar	hoeveel	
kracht	van	mensen	er	in	Limburg	is	en	hoe	
die	nog	beter	kan	worden	ingezet	voor	een	
mooie	toekomst	van	de	gemeenschappen	
in	dorpen	en	buurten.	De	samenwerkende	
organisaties	hebben	aangegeven	dat		
LimburgLab	een	vervolg	moet	krijgen.		
Allereerst	door	elkaar	vaker	op	te	zoeken	
en	om	elkaars	mogelijkheden	te	benutten.		
In	2014	zal	er	weer	een	LimburgLab	komen,		
liefst	met	nog	meer	organisaties.

In de komende Kleine Kernen Kranten  
zullen we nog regelmatig terugkijken op  
LimburgLab. Ook zullen we aangeven hoe  
we nu verder gaan. Er wordt namelijk hard 
gewerkt aan een online vervolg op  
LimburgLab. De eerste stappen zijn al 
gezet op facebook.com/limburglab. 

Reacties via Twitter:
@theobovens:	Jammer	dat	ik	niet	alle	
stands	en	organisaties	#Limburglab	
kon	bezoeken;	Limburgerschap	leeft;	
chapeau	aan	u(w)	vrijwilligers!

@bertrandMMJJM:	
Mooi	om	weer	te	ervaren	welke	energie	
vrijkomt	als	je	zaken	met	elkaar	deelt		
#limburglab	@reizendcircus

@maspeelenmaas:	
Leuk	enthousiasme	jonge	vrijwilligers	
bij	#LimburgLAB	“dit	wil	ik	wel	vaker	
doen!”	
#maatschappelijkestage	@gempeelenmaas

@bartpastoor:	Workshop	#ReizendCir-
cus	over	#SoMe	voorziet	in	een	groei-
ende	behoefte	aan	cursussen	zeker	
voor	ouderen.	#Limburglab

@BJMvanessen:	LimburgLab	bruist.	
300	bezoekers	snuffelen	aan	een	groot	
aantal	voorbeelden	van	leefbaarheid.	
#LimburgLab

@AJanssenPVV:	vandaag	#limburglab		
Panningen.	21	maatschappelijke	orga-
nisaties	bij	elkaar	over	leefbaarheid	en	
veiligheid.	Grote	opkomst.

Reacties van bezoekers
“Ik	neem	de	volgende	keer	meer	
					mensen	mee!”

	“Netwerken	brengt	je	op	ideeën”

“Een	groot	gevoel	van	saamhorigheid!”

“Je	kijkt	mee	in	de	keuken	van	andere	
					organisaties”

“Zeer	veel	invalshoeken	op	een	thema		
					van	groot	maatschappelijk	belang”



Steunpunt van  start als Spirato
Vereniging Steunpunt    Gemeenschapshuizen Limburg uit startblokken

Wie zijn Spirato?

Bestuur
Frans Heldens (voorzitter)	was	jaren-
lang	raadslid	en	wethouder	in	de	gemeente		
Beesel,	tevens	voormalig	lid	provinciale	
staten.	Frans	is	lokaal	erg	verbonden	met	
verenigingen	en	heeft	daarin	diverse	be-
stuursfuncties	vervuld.	“Toen	ik	gevraagd	
werd	om	leiding	te	geven	aan	het	Steun-
punt	heb	ik	daar	‘ja’	op	gezegd	omdat	ik	
de	filosofie	van	een	dergelijke	stichting	
van	harte	ondersteun”.		
Frans		weet	van	de	problematiek	van	de	
gemeenschapsaccommodaties	en	wil	zich	
inzetten	voor	de	leefbaarheid	en	betrokken-	
heid	van	de	bewoners	in	de	kernen.		
“Samen	maken	zij	de	aantrekkelijkheid	
van	een	dorp.	Spirato	gaat	uit	van	deze	
kracht	van	gemeenschappen	in	dorpen	en	
wijken.	Dat	betekent	dat	Spirato	vrijwilli-
gers	adviseert	en	ondersteunt	om	het	
reservoir	aan	talenten	en	capaciteiten	te	
zoeken	en	te	behouden”.

Rinus Janssen (secretaris)	geboren	
en	getogen	in	Koningslust,	voormalig	
raadslid	en	wethouder	van	de	toenmalige	
gemeente	Helden	waar	Leefbaarheid	en	
zelfredzaamheid	de	belangrijkste	onder-
delen	waren.	“Mijn	motto	is	inwoners	
maken	de	leefbaarheid,	niet	de	politiek”.	
Rinus	is	bestuurslid	en	medeoprichter	van	
de	VKKL,	waar	Spirato	als	een	zelfstandige	
vereniging	mee	is	verbonden.	“Spirato	
stimuleert	en	inspireert	bewoners	en	
bestuurders	om	zelf	verantwoordelijk	te	
zijn	voor	hun	eigen	leefomgeving	waarbij	
een	gemeenschapsvoorziening	niet	mag	
ontbreken”.	

Bart Janssen (penningmeester)	
geboren	in	Wanssum	en	woonachting	is	
Blitterswijck,	is	vanaf	2009	beheerder	van	
de	financiën	voor	de	VKKL	en	nu	ook	voor	
het	startende	Spirato.	Bart	is	directeur	
bedrijfsmanagement	bij	de	Rabobank	
Maashorst	en	actief	binnen	het	lokale	
verenigingsleven.	

Piet Vinders	zit	vanuit	de	federatie	ge-
meenschapshuizen	Heerlen	in	het	bestuur	
van	Spirato.	De	federatie	vertegenwoordigt	
13	gemeenschapshuizen	in	de	gemeente	
Heerlen.	Reeds	vijf	jaar	is	hij	de	secretaris	
van	de	federatie.	
	“De	gemeenschapshuizen	krijgen	te		
maken	met	een	strengere	regelgeving		
t.a.v.	het	verkrijgen	van	vergunningen		
op	allerlei	gebieden.	Verder	zullen	de		
exploitaties	ook	onder	druk	komen	te	
staan.	Ik	heb	veel	ervaring	met	deze	aan-
dachtsgebieden	en	wil	graag	deze	huizen	
hierin		ondersteunen”.	

Adviseurs
Daan Rooijakkers	is	een	28	jarige	
Brabander	die	in	2007	is	afgestudeerd	aan	
deeltijdopleiding	Social	Studies	aan	de	
Fontys	in	Eindhoven.	Hij	heeft	8	jaar	erva-
ring	als	jongerenwerker/sociaal	cultureel	
werker	(o.a.	5	jaar	bij	Synthese)	en	is	o.a.	
vrijwilliger	geweest	bij	het	jongerencen-
trum	is	zijn	woonplaats	Bakel.	Hij	is	coördi-
nator	van	diverse	projecten,	waaronder	ook	
het	uitdagende	Spirato.	Daan	is	samen	met	
Sjaak	Sluiters	(VKKL)	de	drijvende	kracht	
van	Spirato	en	tevens	aanspreekpunt.
“Mijn	motivatie	is	om	de	verbinding	te		
leggen	tussen	de	diverse	gemeenschaps-
accommodaties,	zodat	zij	elkaar	voorname-
lijk	kunnen	versterken.	De	rol	van	mij	zie	
ik	als	“linking	pin”	tussen	de	verschillende	
gemeenschapsaccommodaties	en	verande-
ringen	die	van	bovenaf	worden	ingevoerd.	
Wij	zijn	aangesloten	bij	het	landelijke		

platform	dorpshuizen.nl	en	op	deze		
manier	versterken	de	verschillende		
provincies	elkaar.		
Nu	ben	ik	voornamelijk	druk	doende	met	
de	voorbereidingen	van	Spirato	om	er	
voor	te	zorgen	dat	we	goed	van	start		
kunnen.	Medio	mei	2012	verwachten	we	
dat	we	online	gaan	met	onze	nieuwe		
website	www.spirato.nl.	Mocht	je	geïnte-
resseerd	zijn	in	de	vorderingen	van	mijn	
werk	dan	ben	ik	ook	te	volgen	op	twitter	
http://twitter.com/daanrooijakkers”			

Sjaak Sluiters	is	opbouwwerker	van	
Synthese	en	vanaf	de	start	betrokken	bij	
de	VKKL.	Dorpsraden,	wijkoverleggen	en	
gemeenschapshuizen	vervullen	een		
algemene	taak	in	hun	gemeenschap.		
Zij	behartigen	niet	één	specifiek	belang,		
maar	zorgen	er	voor	dat	dorps-	en	wijk-
genoten	zich	kunnen	inzetten	voor	een	
leefbare	gemeenschap.	Het	is	daarom	
vanzelfsprekend	dat	de	VKKL	en	gemeen-
schapshuizen	landelijk	en	provinciaal	
de	krachten	bundelen.	Spirato	gaat	de	
komende	jaren	de	gemeenschapshuizen	
in	Limburg	verbinden	en	voor	hen	een	
dienstverlening	ontwikkelen.		
Gemeenschapshuizen	in	dorpen	en		
wijken	bestaan	vooral	bij	de	gratie	van	
vrijwilligerswerk.	Spirato	maakt	het		
mogelijk	dat	de	vrijwilligers	in	de		
Limburgse	gemeenschapshuizen	elkaar	
inspireren	en	met	nog	meer	energie	de	
deuren	van	hun	huis	openzetten	voor	
activiteiten	en	initiatieven	uit	de	gemeen-
schap.	

Frans Heldens Rinus Janssen Daan Rooijakkers Sjaak Sluiters

Bart Janssen Piet Vlinders
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Onder de titel SAMologie schrijft Jos Feller 
als lid van de werkgroep Stad van Actieve 
Mensen in Venlo een serie columns. Op ons 
verzoek las hij onderstaande column voor 
op LimburgLab om daarmee een discussie 
met als titel “De professional versus de 
vrijwilliger?” aan te wakkeren.

De vrijwilliger
Hoe	zou	onze	samenleving	eruit	zien	
zonder	vrijwilligers,	-	dat	vraag	ik	me	wel	
eens	af.	Hoe	zou	het	dan	gesteld	zijn	met	
de	leefbaarheid	in	buurten	en	wijken,	hoe	
zouden	verenigingen	en	stichtingen	nog	
tot	bloei	kunnen	komen	of	überhaupt	nog	
kunnen	bestaan?	Zij	zijn	de	smeerolie	en	
de	brandstof	voor	het	in	stand	houden	van	
intermenselijke	betrekkingen.

Leve de vrijwilligers, roepen wij met  
z’n allen, en terecht!
Maar	er	is	een	ontwikkeling	te	bespeuren	
die	mij	behoorlijk	verontrust	en	dat	is	de	
positie	van	de	vrijwilliger	in	het	geheel	van	
wat	Hans	Achterhuis	al	decennia	geleden	
noemde	“de	markt	van	welzijn	en	geluk”.

Ik zal twee aspecten noemen:
Soms	krijg	je	het	idee	dat	de	vrijwilliger	als	
panacee,	als	algeheel	inzetbaar	medicijn	
tegen	allerlei	maatschappelijke	onvolkomen-	
heden	of	kwalen	wordt	gebruikt.	Zo	van:	
trek	maar	een	blik	vrijwilligers	open	en	
dan	komt	het	wel	in	orde!	Maar	uzelf	weet	
als	de	beste:	zo	werkt	dat	echt	niet.

En	er	is	nog	iets	anders	en	dat	is	neiging	om		
de	vrijwilliger	steeds	meer	te	professionali-	
seren,	maar	de	vraag	is	of	we	daar	zo	blij	
mee	moeten	zijn.	Laat	het	niet	gebeuren	
dat	op	elke	drie	of	vier	vrijwilligers	straks	
een	begeleider	rondloopt.	Laat	de	vrij-
willigers	eigenaar	blijven	van	hun	werk;	
laat	hen	hun	activiteiten	als	hun	“eigen-
dom”	beschouwen	en	dat	eigendom	ook	
behouden.	Ontneem	hen	dat	niet,	pak	hun	
die	eigen	verantwoordelijkheid	niet	af.	
Faciliteer	hen	zoveel	mogelijk,	maar	geef	
hun	zelf	de	uiteindelijke	verantwoordelijk-
heid	voor	wat	ze	doen,	want	vrijwilligers	
zijn	écht	van	de	burgers	zelf	en	níet	van	
gemeenten	of	organisaties.

Immers, wat drijft vrijwilligers,  
of waardoor worden zij gedreven?
Ik	denk	dat	het	de	oermenselijke	aard	is	
om	de	ander	te	helpen,	ook	los	van	over-

Trek maar een 
blik vrijwilligers open…

heid	of	maatschappelijke	organisaties.	
Noem	het	de	basale	sociale	binding	die	de		
grondslag	vormt	voor	elke	gemeenschap.	
Immers,	-zoals	de	ware	wijsgeren	al	
wisten-,	mens-zijn	is	wezenlijk	mede-mens	
zijn,	is	mens-met-de	ander	zijn,	is	mens-in-
de-gemeenschap	zijn.

Onze	samenleving	kan	niet	zónder	vrij-	
willigers,	maar	zijzelf	dienen	ervoor	te	
zorgen	dat	zij	niet	gezien,	en	zeker	niet	ge-
bruikt,	of	beter	gezegd,	mísbruikt	worden	
als	productie-eenheid	in	een	te	ver	doorge-
schoten	neoliberaal	bezuinigingsbeleid.
Vrijwilligers	moeten	vooral	zichzélf	zijn.	
Hun	inzet,	hun	bijdrage	aan	de	leefbaar-
heid	in	buurt	en	wijk,	hun	inzet	in	het	
verenigingsleven	op	allerlei	terreinen,		
díe	inzet	is	hun	persoonlijk	eigendom.

En wat zal hun beloning zijn?
Zij	zullen	niet	rondrijden	in	een	gouden	
Mercedes	of	een	supersnelle	Maserati,	
zij	zullen	niet	met	designeroutfit	of	met	
krokodillenleren	handtassen	absolute	
waarheden	verkondigen,	neen,	iets	anders	
zal	hun	deel	worden:	van	de	sprankelende	
lach	van	een	blij	kind	bij	het	vakantiewerk,	
tot	de	dankbare	blik	of	de	zachte	handdruk	
van	degene	die	het	leven	gaat	verlaten.

En	daarom	zullen	wij,	burgers,	onze	vrij-
willigers	moeten	koesteren,	hen	waarderen,	
hen	letterlijk	op	hun	werkelijke,	hoge	
waarde	schatten,	want	wij	zijn	hen	immers	
zo	duidelijk	schatplichtig.

En	hun	wezenlijke	waarde	zal	het	best	tot	
werking	kunnen	komen,	wanneer	wij	de	
vrijwilligers	de	vrijheid	en	de	ruimte	geven	
om	hen	inderdaad	“vrij”	en	“willig”	te	
laten	zijn.

Deze en andere columns van  
Jos Feller zijn te lezen via het weblog:  
josfeller.wordpress.com

…dan komt het wel in orde
In juli 2007 werd door onderzoeks-
bureau Hospitality Consultants een 
onderzoek verricht naar de onder- 
steuningsbehoeften van gemeen-
schapsaccommodaties in Limburg.  
Uit dat rapport bleek dat er daad-
werkelijk een behoefte was onder 
al die vrijwilligers die een gemeen-
schapshuis in hun dorp en wijk in de 
lucht houden. Tevens bleek dat er in 
Limburg, in tegenstelling tot elders  
in het land, een provinciale onder-
steuningsorganisatie gemist werd.  
Na overleg is het initiatief voor  
de opstart van een Steunpunt  
Gemeenschapsaccommodaties  
Limburg opgepakt door de VKKL.

Tijdens	de	algemene	ledenvergade-
ring	van	de	VKKL	in	het	najaar	van	
2011,	zie	Kleine	Kernen	Krant	Limburg,	
editie	27	(november	2011),	is	aan-
gekondigd	dat	het	Steunpunt		
Gemeenschapsaccommodaties		
Limburg	van	start	kan	gaan.	
In	december	2011	waren	de	adviseurs		
van	het	Steunpunt	voor	Gemeen-
schapsaccommodaties	Limburg	
bekend	en	kon	begonnen	worden	met	
de	voorbereiding.	

Naamgeving
Na	verschillende	brainstormsessies	
en	stemmen	is	gekozen	voor	“Spirato”	
een	“Vereniging”	die	gemeenschaps-
accommodaties	in	Limburg	gaat		
ondersteunen.	Spirato	is	een		
pakkende	naam	die	verwijst	naar	
inspireren,	wat	Spirato	ook	wenst	te	
doen	voor	de	gemeenschaps-	
accommodaties	in	Limburg.	Op	dit	
moment	is	Spirato	in	samenwerking	
met	de	VKKL	druk	doende	met	het	
opzetten	een	website	en	vanaf	mei	
aanstaande	trekt	Spirato	Limburg	in	
om	zich	in	etappes	te	presenteren		
aan	al	de	257	gemeenschaps-	
accommodaties	in	Limburg.		

www.spirato.nl
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@DRTienray
Steeds meer dorpsraden gebruiken 

Twitter en Facebook om te  
communiceren. Onlangs zette de  

dorpsraad Tienray ook haar eerste  
stappen: ‘Vragen aan de dorpsraad of 

wat met ze te bespreken, vanavond 
vanaf 21.00 uur bij ‘t Pleintje.’ 

twitter.com/drtienray
Een actieve gebruiker van Facebook 
en Twitter is Dorpstafel Dodewaard: 

facebook.com/dorpstafel 

Herbestemming school Heide
Toen de sluiting van de basisschool 

onvermijdelijk bleek, ging de  
dorpsraad van Heide voortvarend aan 
de slag. Samen met maatschappelijk 

ondernemer Peter Broekmans  
ontwikkelden ze plannen voor een  
nieuwe invulling van het gebouw. 

Daarin is plaats voor een  
dagbesteding voor mensen met een  
beperking, horeca met een terras, 
kinderopvang, speelplaats, kleine 
bibliotheek, klussendienst en een 

bloemenkiosk. 
Meer info: heide.dorpenvenray.nl

Leencafé alternatief voor bieb
In maart zijn in Drenthe twee  

‘leencafés’ geopend als antwoord  
op bezuinigende bibliotheek- 

organisaties. De leencafés zijn  
gevestigd in gemeenschaps- 

accommodaties en worden beheerd 
door vrijwilligers. 

Meer info: tinyurl.com/6sh3lla

Dorpen runnen zelf dorpswinkel
De dorpen Sterksel en  

Someren-Heide in Brabant hebben  
het initiatief genomen om de  

dorpswinkel te behouden.  
Dit resulteert in een coöperatieve 
dorpswinkel waarin inwoners een  

aandeel kunnen hebben. Meer info: 
www.vkkgelderland.nl/node/4458.  

Ook in Limburg bekijken dorpen  
de mogelijkheden om zelf een  

dorpswinkel in het leven te houden.  
In Blitterswijck is de dorpsraad op  
zoek naar mensen die vrijwilliger  
willen worden bij de dorpswinkel.

Column
Klein dörper mit ’n eige dialek

Klein dörper mit ’n eige dialek: get prachtigs.  
Wie klènder ’t dörp, wie sjoonder de kal mit 
de luuj dreuver. Gelökkig haet Limburg väöl 
van die klein plaetskes.

’t Leëste gehuch wo ich det eige plat van 
mitgemaak höb, is Pötbrook. ‘Pötbrook’ is de 
naam veur drie huipkes hoezer tösse Mofert 
en d’n Deelgaard. Op vandaag huuers se 
dae naam ‘D’n Deelgaard’ nag meh zelje. 
Same mit Pötbrook is det noe Maria-Hoop. 
De miense van Pötbrook en d’n Deelgaard 
kalle  gans anges es die van Mofert, die van 
Postert of die van Pej. Det huuerdje v’r al 
oppe sjoeal: de kinjer vanne Verkesstert  
- éí huipke weuninge daovan - gingen in  
Mofert nao sjoeal. Zie kaldjen häör eige plat…

Postert is ’n plaats die van vreugeroet oet 
zeve versjillendje gehuchte besteit. Mer ’t 
plat op die apaarte plekke is toch ’t zelfdje. 
Det is ouch bie ’t plat van Gen Oea en de 
Laak (‘Ohé en Laak’). Inne Brachterbaek 
wuuert ’t zelfdje Limburgs gekaldj wie in 
Brach. Inne Linder Waerd kaltj me wie in Lin. 

Inne aaj gemèndje Herten is get bezónjers 
ane handj. In Oeal kalle de ajer luuj anges es 
in Maerem en Herte. In Herten en Maerem 
kaltj me van ‘twee rooj reuskes’, in Oeal zat 
me ‘twieë roeaj ruueskes’. ‘Die van Oeal 
gaon in Herte nao sjoeal’ is Oeals; ‘Die van 
Ool gaon in Herte nao sjool’ is Maerems en 
Hertes: ’n echte taalgrens dus.
In aaj jaorgeng van ’t tiedsjrif Veldeke is 
’t plat te vinje van Terhaag, bie Aelse. Det 
gehuch zal me neet mieë vinje: ‘t is draan-
gegange bie d’n aanlik van ’t Julianakanaal. 
Zów ’t plat mit ’t dörp weggegrave zeen?

Ane oeas- en zuidkantj van Ech is get  
bezónjers ane handj: dao ligke Echter  
gehuchte taenge Duitse dörper aan:  
de Berg bie Hare, de Boum bie Zaofele,  
Aan Reijans bie Havert. ’t Limburgs van die 
drie gehuchskes is wie ’t aad plat vanne 
Duitse dörper. Mer op ’t Pruses is ’t plat väöl 
mieër es in Limburg achteroetgegange. Es se 
mit de miensen oet die gehuchte kals, bliek, 
det zie ‘t plat van die Duitse gehuchte wille 
beware. Nederlandse miensen óngerhajen ’t 
plat van häör naobers! Gank mer ‘ns loestere 
oppe Berg, oppe Boum en aan Reijans!

Pierre Bakkes

          Muziekplein vertaalt   bedreigingen in kansen 
Neer experimenteert met    eigentijdse muziekvereniging

VKKL start pilot Burgerschap in Krimpregio’s
De gevolgen van een krimpende bevolking  
beginnen nu ook in de Limburgse dorpen 
steeds zichtbaarder te worden. Door ont-
groening (minder kinderen) en vergrijzing 
(meer ouderen) komen bijvoorbeeld voor-
zieningen als de basisschool onder druk te 
staan, maar neemt ook de behoefte naar  
bijvoorbeeld levensloopbestendige 
woningen toe. Daarnaast kampen veel 
verenigingen de komende jaren met 
dalende ledenaantallen. Het bouwen van 
meer starterswoningen, de vaak gehoorde 
standaardreactie, biedt hierin nauwelijks 
een oplossing.  

Bewustwordingsproces
Lang	niet	alle	dorpen	zijn	al	actief	bezig	in	
te	spelen	op	de	gevolgen	van	bevolkings-
krimp	voor	hun	dorp.	Het	bewustwordings-
proces	moet	bij	de	meeste	inwoners	nog	
op	gang	komen.	
De	VKKL	start	hierom	een	pilotproject.	
Daarbij	wordt	samen	gewerkt	met	de	
collega-organisaties	uit	Friesland,	Drenthe	
en	Gelderland.	De	pilot	wordt	financieel	
ondersteund	door	het	Ministerie	van		
Binnenlandse	Zaken.	Dit	project,	Burger-
schap	in	krimpregio’s	genaamd,	is	er	op	
gericht	het	bewustwordingsproces	ten	
aanzien	van	bevolkingskrimp	in	de	dorpen	
op	gang	te	brengen.	Het	project	is	daarbij	
met	name	gericht	op	clusters	van	dorpen	
die	een	onderlinge	relatie	met	elkaar		
hebben.	Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	dorpen	
waar	de	jeugdelftallen	van	de	voetbalclubs	
zijn	samengevoegd,	of	zijn	er	dorpen	die		
voor	de	dagelijkse	boodschappen	afhanke-	
lijk	zijn	van	het	buurdorp.	Met	onder-

steuning	vanuit	de	VKKL	gaan	deze	dorpen	
uitzoeken	wat	de	gevolgen	van	bevolkings-
krimp	voor	hun	verenigingen	en	voor-
zieningen	zijn.	Op	basis	hiervan	bedenken	
de	inwoners	scenario’s	over	mogelijke	
toekomstrichtingen.	Daarbij	kan	worden	
ingezet	op	een	intensievere	samenwerking	
met	de	buurdorpen.	

Visie samen met buurdorpen
Uiteindelijk	is	het	doel	een	visie	te	ont-	
wikkelen	op	de	toekomst	van	het	dorpen-
cluster.	Dit	is	dus	anders	dan	bij	het	maken		
van	dorpsplannen,	waar	de	oplossingen	
vooral	binnen	de	dorpsgrenzen	gezocht	
worden.	In	deze	visie	komt	ook	nadrukke-
lijk	naar	voren	wat	de	inwoners	in	het	cluster		
zelf	kunnen	ondernemen	om	de	leefbaar-
heid	in	hun	dorpen	overeind	te	houden	
en	te	verbeteren.	Hierbij	wordt	dus	een	
groot	beroep	gedaan	op	de	flexibiliteit	
en	veerkracht	die	al	reeds	eeuwen	in	de	
dorpen	aanwezig	is.	Een	positieve	insteek	
staat	centraal:	krimp	is	gewoon	weer	een	
nieuw	hobbeltje	in	de	dorpsontwikkeling	
dat	‘even’	overwonnen	moet	gaan	worden.	
De	geschiedenis	heeft	bewezen	dat	het	
dorp	al	vele	malen	gewonnen	heeft	en	dat	
nog	vele	malen	zal	doen!

En de winnaar is…!!

Demografische trends, bevolkingskrimp 
door ontgroening en vergrijzing en sociale 
trends, zoals individualisering zijn niet  
te beïnvloeden door verenigingen.  
Deze trends zijn bepalend voor de toekomst 
van de verenigingen. Wie stil blijft staan 
dreigt ingehaald te worden door  
de tijd met alle gevolgen vandien.  
Maar welke richting moet gekozen  
worden en hoe gaan we noodzakelijke 
veranderingen managen? Dit zijn vragen 
die menig bestuur bezighoudt. 

Veranderen	is	moeilijk,	dat	is	de	mens	
eigen.	Veranderen	betekent	namelijk	
onzekerheid.	
„Onzekerheden	kunnen	beter	gemanaged	
worden	door	met	visie	meetbare	doel-
stellingen	te	bepalen	en	een	duidelijk	
strategie	als	basis	voor	een	gedegen	
plan“	aldus	Peter	Derks,	die	eind	2007	op	
verzoek	van	Fanfare	De	Eendracht	uit	Neer	
een	nieuwe	toekomst	voor	de	vereniging	
heeft	voorgesteld.

Eigentijdse muziekvereniging
In	2008	werd	een	nieuwe	weg	ingeslagen	
onder	het	motto	„Samen	worden	wat	we	
willen	zijn“.	Sinds	2010	vindt	de	trans-
formatie	plaats	van	fanfarevereniging	naar	
een	eigentijdse	muziekvereniging	onder	
de	naam	Muziekplein.	Muziekplein	is	een	
ontmoetingsplaats	van	muziekinitiatieven	
door	iedereen	die	samen	muziek	wil	maken,	
ongeacht	leeftijd,	instrument	of	muziek-
keuze.	Verbreding	ofwel	diversificatie	en	
partnerschap	met	collegaverenigingen	
maken	deel	uit	van	de	strategie.

„Door	verbreding	van	muziek	bereik	je	
meer	mensen	en	dus	meer	muzikanten	
(potentiële	leden),	meer	publiek,	meer	
sponsoren,	meer	vrijwilligers	en	er	
ontstaan	meer	raakvlakken	en	potentiële	
synergie	met	andere	verenigingen,	legt	
Peter	Derks	uit,	die	inmiddels	behalve	
Muziekplein	ook	het	Hafa	Leudal	Overleg	
(HLO)	met	15	verenigingen	voorzit.

Hoge muren om de vereniging
Dat	samenwerking	meer	kansen	biedt,	
wordt	niet	altijd	door	bestuurders	van		
verenigingen	begrepen.	Over	het	algemeen		
opereren	cultuurverenigingen	al	decennia	
lang	op	dezelfde	manier	en	heeft	menig	
bestuur	hoge	muren	om	de	vereniging		
gebouwd	om	deze	te	„beschermen“,	
met	als	gevolg	dat	ook	toetreding	wordt	
bemoeilijkt	en	waardoor	het	vaak	suffe,	
statische	en	zelfs	elitaire	imago	van	de	
betreffende	vereniging	wordt	bevestigd.	
Deze	defensieve	houding	beperkt	de	
flexibiliteit	die	nodig	is	om	accuraat	in	te	
spelen	op	een	omgeving	die	steeds	sneller	
veranderd.	„Daarom	schreeuwt	Muziek-
plein	van	de	daken	wie	we	zijn,	wat	we		
willen,	hoe	we	opereren	en	wat	dit	oplevert	
voor	de	gemeenschap“,	aldus	Derks.	

Van elkaars sterkten leren
Samenwerking	tussen	verenigingen	biedt	
de	kans	om	van	elkaars	sterkten	te	leren	
en	deze	te	benutten	om	de	zwaktes	te		
beperken.	Dit	kan	op	organisatorisch	
gebied	bij	evenementen,	op	bestuurlijk	
gebied	zoals	de	instrumentenpool	van	de		
15	HLO	verenigingen.	Samen	management-	

De komende maanden wordt er in 
5 pilotdorpen, verspreid over de

 provincie, een begin gemaakt met het 
project Burgerschap in krimpregio’s. 

Onder meer via de Kleine Kernen Krant 
houden wij u op de hoogte over de 

ontwikkelingen in dit project.   

workshops	voor	jonge	bestuurders	organi-
seren.	Of	op	het	gebied	van	educatie	een		
structurele	samenwerking	tussen	de	
muziekvereniging,	basisschool	en	cultuur-
instellingen	ontwikkelen.	Gezamenlijk	
inkopen	of	een	gezamenlijk	sponsorbeleid	
ontwikkelen.	Samen	de	planning	van		
evenementen	en	acties	afstemmen	en	
samenwerken	om	een	stem	te	hebben	
richting	de	overheid	op	het	gebied	van	
bijvoorbeeld	subsidies.	Samenwerken	
om	de	bezetting	van	accommodaties	te	
verbeteren.

Veranderingen	worden	bedreigingen	voor	
de	toekomst	van	de	vereniging	als	de		
bestuurders	niet	de	moed	hebben	om	
risico’s	te	nemen	en	daarmee	hun	vereni-
ging	niet	openstellen	voor	vernieuwing.		
Muziekplein	vervolgd	voortvarend	de	
ingeslagen	weg	met	een	toenemend	aantal	
leden,	vrijwilligers	en	partnerschappen.	

Meer info over deze interessante vorm van 
samenwerking is te vinden op  
www.muziekplein.eu 
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Als	aspirant	bestuurslid	van	de	VKKL	wil	ik		
mij	graag	even	voorstellen.	Jan	Jenneskens,	
al	52	jaar	wonend	in	Meerlo,	het	dorp	waar		
meer	loos	is.	Ik	woon	daar	al	bijna	29	jaar	
samen	met	Gerty.	We	hebben	vier	kinderen	
en	wonen	op	het	stamhuis	van	onze	familie	
‘Bekenhof’,	een	boerderij	met	binnenplaats.	
Als	oudste	in	een	rij	van	zeven	kinderen	
werd	mij	meegegeven	actief	te	zijn	in	de	
dorpsgemeenschap	en	daar	waar	dat		
kon	te	helpen	en	vooral	gestimuleerd	om	
mee	te	doen.	Dat	meedoen	werd	vooral	
voetbalclub	Meerlo,	fanfare	Eendracht,	
maar	ook	gewoon	misdienaar	en	thuis	op	
de	boerderij	helpen	bij	het	hooien,	bonen	
plukken,	bieten	‘dunnen’		enzovoorts.		
Na	mijn	opleiding	PABO	in	Venlo	had	ik	het	
geluk	in	mijn	eigen	dorp	als	onderwijzer	aan	
de	slag	te	kunnen	en	heb	met	veel	plezier		
8	jaar	voor	de	klas	te	staan,	na	het	vertrek	
van	het	hoofd	der	school	werd	ik	directeur	
van	basisschool	Megelsheim.	Toen	de	
directeur	van	de	school	in	Geijsteren	in	
1994	vertrok	ben	ik	die	school	(27	kinderen)	
erbij	gaan	doen.	Uiteindelijk	via	algemeen	
directeur	van	6	scholen	naar	10	scholen	en	
inmiddels	College	van	Bestuur	van		
Dynamiek	Scholengroep,	21	basisscholen	in	
de	regio	Horst	aan	de	Maas.	

Colofon:
De	Kleine	Kernen	Krant	Limburg	is	een	
uitgave	van	de	Vereniging	Kleine	Kernen	
Limburg	en	wordt		verspreid	onder	de	
leden	van	de	VKKL	en	abonnees.

Redactie:
Tiny	Reijnders,	Wim	Desserjer,	
Alle	Postmus,	Bram	Jacobs.

Foto voorkant: De	Limburger.

Met bijdragen van:
Ben	van	Essen,	Bestuur	Spirato,	
Jan	Jenneskens,	Pierre	Bakkes,	
Hub	Vossen,	Ron	van	den	Bekerom,	
Ralph	Tangelder,	Peter	Derks,	Jos	Feller.

Realisatie:
Weemen	Drukwerk	&	Communicatie,	Horst.	
100%	eco-proef.

Abonnementen:
Leden	van	de	VKKL	ontvangen	de	
Kleine	Kernen	Krant	Limburg	gratis.	
Een	jaarabonnement	kost	€	20,-	en	voor	
instellingen	en	overige	organisaties	€ 50,-.

VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

T	077-3978503
F	077-3978505
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

De	uitgave	van	de	Kleine	Kernen	Krant	is	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	Provincie		Limburg.

Onze	scholengroep	heeft	steeds	meer	last	
van	de	daling	van	het	aantal	kinderen	(15%,	
de	komende	vier	jaar)	en	dat	is	ook	één	van	
de	redenen	om	aan	te	sluiten	bij	de	VKKL.		
Ik	ben	van	mening	dat	een	school	een	be-
langrijke	rol	in	een	dorpsgemeenschap	kan	
spelen	en	dat	vraagt	een	actieve	houding	
van	school	en	ouders.	De	school	heeft	
daarin	een	ontmoetingsfunctie	en	verbindt	
mensen	en	kinderen.	Daar	denk	ik	niet	te	
licht	over,	ik	denk	dat	die	rol	pas	echt	duide-
lijk	wordt	als	scholen	moeten	gaan	sluiten	
en	er	ineens	iets	vanzelfsprekends	verloren	
dreigt	te	gaan.	Vaak	zie	je	dan	ook	school-
bestuur	en	dorpsgemeenschap	tegenover	
elkaar	staan.	Dat	is	jammer,	het	is	juist	van		
belang	vroegtijdig	elkaars	zorgen	te	delen	en		
alles	op	alles	te	zetten	om	samen	oplossin-
gen	te	vinden.	Daarbij	is	het	van	belang	dat	
er	meerdere	mogelijkheden	met	elkaar	ver-
kend	worden.	Ieder	heeft	daarin	weliswaar	
zijn	eigen	belang,	het	schoolbestuur	onder	
andere	de	zorg	voor	de	kwaliteit	van	het	on-
derwijs	maar	de	gezamenlijke	belangen	die	
kunnen	tot	prachtige	verbindingen	leiden.	

Verbinding	maken	is	voor	mij	ook	de	
opdracht	van	de	VKKL	voor	de	komende	
periode,	zoals	op	LimburgLab	in	Panningen	
al	heel	concreet	en	zichtbaar	werd	gemaakt.	
Samenwerking	actief	ontwikkelen	en	dúrven	
dingen	anders	te	gaan	doen,	anders	te	
organiseren	en	daarbij	zelf	te	willen	sturen	
dat	is	de	toekomst	voor	de	leefbaarheid.	
Zélf	zijn	we	als	burgers	aan	zet.	Ik	hoop	met	
mijn	deelname	in	het	bestuur	van	de	VKKL	
daar	aan	bij	te	kunnen	dragen.	Ik	heb	daar	
zin	in	en	zie	ongelooflijk	veel	potentie	in	de	
dorpen	in	Limburg.	Het	is	aan	ons	allemaal	
om	daar	de	komende	jaren	ons	best	voor	te	
doen,	onze	kinderen,	de	toekomst	hebben	
we	dan	echt	nog	veel	te	bieden.

Jan Jenneskens

Agenda VKKL
25 april 2012
	 Startbijeenkomst	Spirato
	 Locatie:	Blitterswijck
24 mei 2012
	 Kennismakingsbijeenkomst	Spirato	
	 voor	gemeenten	en	Provincie	
	 Locatie:	Kronenberg
29 mei 2012
	 Deadline	kopij	
	 Kleine	Kernen	Krant	Limburg

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl.

Even voorstellen
van het bestuur

Onze	landelijke	koepelvereniging,	de		
Landelijke	Vereniging	voor	Kleine	Kernen	
(LVKK),	kan	de	komende	vier	jaren	rekenen	
op	een	structurele	subsidie	van	het		
Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties.

Op	de	allerlaatste	vergaderdag	van	2011	
heeft	de	Tweede	Kamer	een	daartoe		

Rijksbijdrage voor de LVKK
strekkend	amendement	van	de	Kamerleden	
Ger	Koopmans	(CDA),	Lutz	Jacobi	(PvdA),	
Paulus	Jansen	(SP)	en	Kees	van	der	Staay	
(SGP)	aangenomen.	Met	het	amendement	
beogen	de	indieners	de	burgerparticipatie	
te	bevorderen.	Het	gaat	om	een	jaarlijks	
bedrag	van	€	250.000,-,	dat	bestemd	is	
voor	de	organisatie	van	het	Plattelands-
Parlement	en	de	versterking	van	de	LVKK.

Voor	de	LVKK	vormt	deze	subsidie	een	
steun	in	de	rug	om	actief	burgerschap	als	
instrument	voor	de	versterking	van	de	leef-
baarheid	verder	te	ontwikkelen.	Strategi-
sche	samenwerkingspartners	zijn	de	KNHM	
en	het	Oranje	Fonds.


