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Vooruitgang door
Samenwerking

– door Pierre Bakkes, in ’t Mofers plat –
Kersmes viere
Kersmes waas, naeve Sinterklaos en Sint-Merte,
’t fieës wo veer es nao-oorlogse oorlogskinjer
kinjer in Mofert ós ’t meis op spitsdje. Woróm?
Det waas e fieës wobie ’t hoes anges ging oetzeen
es normaal. Dao waerdjen óndanks d’n ermood e
kripken opgezatj, kómpleet mit de drie keuninge
örges anges inne kamer op waeg nao de stal
wo ’t Jezekiendje in loog. Dao mós huls achtere
sjilderieje gestaoke waere. Dao móste kersleedjes
gezónge waere. Mie vader pakdje dan de
móndjmonika en speeldje fijn mit ós mit.
Kersdaag nao de middig wanjeldje v’r ’t dörp in.
V’r woondje mieër es twieë kilemaeter vanne
kèrk aaf: ane Berg. Nao de kèrk ginge v’r óm dao
’t kripke te zeen. Det waas get prachtigs, mit die
beeldjer die väöl en väöl grótter woren es die
ermzieëlig klein póppedinger in oos hoeskamer.
’t Sjoonste waas e geknieldj ingelke, det midde
véúre ganse groep stóng. ’t Haw e pötje vas mit e
dèkselke mit ’n gleuf in. Es se dao ‘ne cent in leets
valle, begós ’t köpke van ’t ingelke ‘jao’ te knikke.
Veer es kinjer vónje det e wónjer. Oos ajers neet
zoeazieër: zie hawwe de cente veur det ingelke
mótten opspare, en geldj waas raar in daen tied.
Ouch in ’t begienekloeaster waas ‘ne kersgroep
mit zón ingelke te bewónjere: weer ginge cente
drin. Bie groeatvader en -moder oppe Kèrkstraot
waerdje de kersgroep ouch bewónjerdj;
dao hoofdje nieks geofferdj te waere.
Dao krege v’r zelfs e lekkerke.
Later, wie ich mèsdeender waas, mós ich inne
nachmès dene. Det waas ’n belaevenis. Óm twelf
oere midden inne nach van 24 op 25 december
begós die. Die doerdje toet half twieë zoeaget.
’t Waas ’n belaevenis, veural dore prachtige meziek

van köster-organis Jan oppen orgel, mit dao de
koearzengers mieërstummig bie. Ich huuerdjen
ómme Driek baoven ederein oet…
Hieël vreuger mót zich in zón nachmès e drama
höbben aafgespeeldj. Det ging ómmen orgel.
In daen tied, zoea róndj 1920, waerdje de lóch
die ‘nen orgel nuuedig haet óm te klinke, nag
gemaak door op e saort blaosbalg te trampele.
Dao waas ‘nen apaarte miens veur. Ich mein det
dae Sies (van ‘Franciescus’) hoot.
Dae blaosbalg bestóng oet twieë ‘trappe’
naevenein die ein-veur-ein ómlieëg geduudj
móste waere mit de bein: net of se leeps.
Mit ’n vaer ginge die trappe dan weer ómhoeag.
Sies waas get kortgevaes: get gaw kwaod.
Es de köster-organis in daen tied zag det hae
flotter mós traeje veur mieër lóch, waas hae al
giftig. Zoea ouch in die kersnach.
‘Sies, doe mós get flotter traeje!’ Antjwaord
van Sies: ‘Traej dich dienen orgel zelf!’ en hae
stapdje vanne blaosbalg aaf en leep eweg.
‘Ieoeoeoeoe! ‘zag d’n orgel midden inne meziek.
De zengers zónge nag effe door en daonao waas
alles stil. Ederein sjrók zich ónnuuezel, ouch
pestoear. Dae keek gans versjrik óm: get waat
zich inne kèrk neet huuert.
Mer dao waas al ’n oplossing! Eine vanne
zengers (die alles van Sies mitgekregen hawwe)
leep flot nao de blaosbalg en begós dao-op
te traeje. De köster lag de henj weer oppe
orgeltoetse. ‘Ieoeoeoeoe! ‘zag d’n orgel effe,
en de mès kós wiejer gaon. Of Sies daen daag
inne kèrk is gebleve, zaet ‘t verhaol neet.
Mit kersmes mót ich altied weer aan daen
orgeltraejer dinke.

Samen maken we een succes van 2021

Onze wens:
Geniet, inspireer, geef en bewonder,
Dan word 2021 vast heel bijzonder
Wij wensen jullie:
Iets goeds, iets lekkers,
Iets geks, iets gekkers,
Iets aardigs, iets liefs,
Maar hoe dan ook…iets posi�efs!
Veel geluk en een goede gezondheid voor 2021…
Redac�e VKKL
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van de redactie

Column

Onze redactieraad is maximaal
flexibel. Niet alleen is onze
samenstelling gewijzigd.
Ook onze manieren van elkaar
spreken over de nieuwe krant
kent veel nieuwe en verschillende
vormen sinds maart afgelopen
jaar. En dan hebben we het nog
niet over de vele verschillende
onderwerpen die op dit moment
actueel zijn en dus de moeite
waard zijn om er een artikeltje
over te schrijven.
Om met de samenstelling
van de redactie te beginnen,
Kevin Relouw heeft een mooie
nieuwe uitdaging aangenomen
in Noord-Brabant. Hij had tot
nu de touwtjes in handen met
betrekking tot de KKK. Inmiddels
is hij begonnen aan zijn nieuwe
baan en hebben wij versterking
gekregen in de personen
van Nicole Wijnen en Freya
Pijnenborg. In een klap zijn de
vrouwen én de Zuid-Limburgers
in de meerderheid!
Voorheen spraken we af
halverwege de Provincie om de
inhoud van de nieuwe krant te
bespreken en een doorkijk te
maken. In Reuver werd bepaald
welke interessante onderwerpen,
projecten die eraan zaten te
komen, een plek moesten krijgen
in een van de komende edities.
Nu spreken we elkaar via MS
Teams, typ ik dit stukje op de
plek waar ik tegenwoordig ook
werk, telefoneer erover met Freya
vanuit de auto (als bijrijder!)
onderweg voor een sponsoractie
voor onze muziekvereniging en
stuur ik vanuit de tafel in onze
woonkamer de stukjes over de
zeer diverse onderwerpen door.
Ook in dit nummer vindt u
inspirerende verhalen over hoe
initiatiefnemers zich aanpassen
aan de situatie, hoe ze flexibel
meebewegen en creatief naar
nieuwe mogelijkheden zoeken.
We wensen iedereen veel
leesplezier!
Monique Steijvers - van der Veer
namens de redactieraad

– Door Nicole Wijnen-Close, Officemanager VKKL -

“Vrijwilligers behouden
in tijden van Corona”
Algemene ledenvergadering VKKL
De ALV werd dit jaar vanwege de corona maatregelen
in digitale vorm gehouden. Het ‘officiële gedeelte’ van
de ALV werd gevolgd door een webinar met als thema
‘Vrijwilligers behouden in tijden van Corona’.

Joep Kleinen, voorzitter Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk
Limburg (POVL).
Wim van Hest, bestuurslid van Nederland Zorgt voor Elkaar en adviseur
van Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland.
Ruud van Eeten, directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg.

Onze vrijwilligers vormen de onmisbare motor voor lokale initiatieven en
projecten. Als Vereniging Kleine Kernen Limburg kennen we als geen ander
het belang van vrijwilligers. Voor elkaar zorgen staat in tal van nieuwe
initiatieven heel vaak centraal in deze coronatijd. Nu het even niet mag,
zien we pas echt hoe belangrijk het is dat mensen, jong en oud, elkaar
kunnen ontmoeten. Zeker in kleine kernen kunnen lokale initiatieven dan
veel verschil maken. Maar tegelijkertijd horen we dat onze leden zich zorgen
maken. Veel vrijwilligers maken nu noodgedwongen pas op de plaats. Zullen
zij straks nog terugkeren? En komen verenigingen en besturen de financiële
gevolgen van de coronacrisis nog te boven?
In een soort van talkshow setting ging een viertal sprekers, onder leiding van
onze voorzitter Birgit op de Laak, met elkaar én onze leden het gesprek aan
over het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk; nu in tijden van corona en
de nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De sprekers waren:

Jo Dohmen, voorzitter van Volontario, de Steinse manier van waarderen
van vrijwilligers.

“Vrijwilligerswerk past niet in een
malletje, er is niet 1 vorm, het is groot of
klein, passend bij de omgeving waarin jij
of jouw collectief zich wilt begeven”
Mocht u de volledige registratie van onze Algemene Ledenvergadering willen
bekijken dan kan dat via de volgende link: https://youtu.be/XUG2rGxNVi8 ■
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Iedereen doet mee

- Door Monique en Jean -

Anders verenigen van mensen is op een
natuurlijke wijze een rode draad door mijn
leven geworden. Zo gewoon!

Anders verenigen:

“Soms bijzonder maar ook zo gewoon”
We schuiven aan in Vijlen aan de keukentafel van
Jean Vroemen voor een gesprek over “anders verenigen”.
Met een kop vers gezette koffie en zelfgemaakte cake
met appels uit eigen tuin steekt Jean van wal. Om het
onderwerp goed neer te zetten is het nodig om terug in
de tijd de gaan, naar zijn jeugd, zo vertelt hij.
In zijn jeugd is hij lid van een voetbalvereniging, waar hij in het eerste
elftal speelt. Hij ontdekt er zijn liefde voor sportieve activiteiten. Na z’n
“voetbalcarrière” blijft Jean fanatiek sporten, wandelen, hardlopen en
fietstochten maken in kleine groepjes, maar vooral het organiseren ervan
bezorgen hem veel plezier.
Hij ontdekt dat hij iets heeft met samenwerken en met organiseren.
Jean verhuist naar Vijlen. Als Sjaak van de buurtwinkel in Vijlen hem vraagt
om lid te worden van de Evenementencommissie, een groep mensen uit
het dorp met passie voor organiseren, gaat hij er graag op in. Eerst draagt
hij bij als werkend lid, daarna jaren als voorzitter, vervolgens wordt hij
voorzitter van de Dorpscommissie Vijlen en uiteindelijk wethouder in Vaals.
Zijn wethouderschap combineert hij met een baan bij de Provincie Limburg.
Samenwerken, netwerken en organiseren blijven onverminderd belangrijk
en hij zet zich in zijn werk in om passende antwoorden te vinden op
veranderingen die zich aandienen in de samenleving. Startend vanuit de
behoefte van de betrokkenen op dat moment en op die plek.
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Daarbij dienen kansen zich aan en die moet je zien en pakken.
Momenteel is Jean met vroegpensioen, maar allesbehalve “in die ruhestand”.
We praten door over anders verenigen, ook aan de hand van
voorbeelden. Uit dat gesprek komen de volgende drie belangrijke tips
als het om anders verenigen gaat.
1. Kom uit je bubbel!
Het is niet altijd nodig iets nieuws te bedenken. Je kunt het verschil
maken door aan het bestaande iets nieuws toe te voegen. Maar dan
moet je bereid zijn om over je grenzen heen te kijken. Stel jezelf open
voor datgene wat er in je omgeving speelt en laat je niet leiden door
bestaande structuren.
“Tijdens mijn werk bij de provincie Limburg was ik intensief betrokken
bij een traject van anders verenigen in Mheer. Drie voetbalverenigingen
uit verschillende dorpen gingen onder aanvoering van een enthousiaste
voorzitter samen op in de nieuwe club BMR (Banholt, Mheer,
Reijmerstok) en verhuisden naar een nieuw complex. De voorzitter
zette de deuren van het initiatief open voor andere verenigingen en
instanties. Zo werden Activiteiten van onder meer de schutterij, de
basisschool en dagopvang hieraan toegevoegd. Het complex is met
steun van een groot aantal partijen, multifunctioneel en optimaal
toegankelijk (fysiek, maar vooral ook sociaal) gemaakt. Zo gebruikt
de schutterij het complex voor exercitie en opslag en worden tijdens
de dagopvang, de tenues van de voetballers door cliënten verzorgd en

wordt soep klaar gemaakt voor de wedstrijden op zondag. Zo kan de
ene club betekenis hebben voor de ander én andersom.
In samenwerking met BMR, de gemeente Eijsden-Margraten en het Huis
van de Sport hebben we deze ervaringen nog gedeeld in een symposium
‘Anders verenigen’.“
2. Benut talent
Ieder mens heeft zo z’n talent, wordt ergens warm van. Als je als mens
bijdraagt aan een project of proces vanuit je talent, in plaats vanuit een
positie of een functie, dan levert dat vooral energie op, in plaats van
dat het energie kost. Het is dan ook de kunst om een groep mensen om
je heen te verzamelen, die allemaal als persoon iets van waarde toe te
voegen hebben aan het initiatief.
“Als wethouder ben ik onder andere aan de slag gegaan met het
stimuleren van actief burgerschap. Daarbij inzettend op het benutten
van menselijk kapitaal vanuit interesses en kwaliteiten. Mensen bij
elkaar brengen in netwerken. Ik ben, nu ik met vroegpensioen ben,
nog steeds actief betrokken bij de werkgroep Gemeenschapszorg met
als uitvoerende activiteiten het Marktbezoek en dagtochten maken
met hulpbehoevende mensen. In Vaals heeft een en ander geleid tot
de collectieve initiatieven: ‘Vaals Helpt’ en ‘Vaals Beweegt’ en is het
aansprekende netwerk ‘Gezond leven in Vaals’ ontstaan.
“Wij Vaals” is een netwerk van inwoners dat vroegtijdig vragen onder
de aandacht brengt. Het functioneert als het ware als het voorportaal
van voorzieningen. Pas als hier samen geen antwoord gevonden kan
worden op een vraag, wordt deze doorgespeeld naar bijvoorbeeld een
Wmo-cunsulent of jeugdzorgprofessional.
Een heel ander voorbeeld.
Als gespreksleider van het Alzheimercafé in Vaals lever ik momenteel
een bijdrage aan het verenigen van inwoners van Vaals rond het actuele
thema Dementie.

Het is belangrijk dat dementie een plek krijgt in de samenleving.
Zo hebben we de gesprekspartners in onze kring uitgebreid met
bijvoorbeeld een voormalig huisarts. Niet enkel worden er lezingen
gegeven en info verstrekt over dementie, maar worden ook de
dilemma’s benoemd waar betrokkenen tegenaan lopen. Spillen in de
samenleving worden uitgenodigd op deze avonden.
Samen gaan we op zoek naar antwoorden, naar manieren om dementie
meer onderdeel van ons samenleven te laten zijn. Wie kan op welk
moment hierin van betekenis zijn, van toegevoegde waarde zijn, het
verschil maken. Ik ben in dit proces ingestapt, heb gekeken waar zij
behoefte aan hebben en wat ik leuk vind. Op een heel natuurlijke
manier hebben we in de groep op deze wijze een prettige samenwerking
gevonden, waarin iedereen op zijn of haar manier iets toe te voegen
heeft.”
3. Heb ambitie, betrek mensen met ambitie
Het is belangrijk om ambitie te hebben en gedreven te zijn. Vanuit
bestaande structuren ontstaan tegenbewegingen. Een sterke
persoonlijkheid in het netwerk, waar mensen vertrouwen in hebben,
helpt om anders te werk te kunnen gaan en om weerstand te kunnen
bieden aan tegenbewegingen. De woorden integer en temperamentvol
gaan over tafel als we praten over persoonskenmerken. Hoe anders
ontstaat vertrouwen. Maar ook het belang van ruimte geven aan
anderen en ruimte krijgen worden in ons gesprek aangestipt als
belangrijke kwaliteiten van personen in een netwerk. Jean is niet de
enige die het “anders verenigen” in de praktijk brengt.
“Reeds vanaf 2015 komen bij ons thuis aan de keukentafel de
‘Laevemakers’ bij elkaar. Een netwerkje van mensen die allemaal op
hun manier een bijdrage leveren aan noodzakelijke transformaties in de
samenleving. Dit onder het motto ‘Veranderingen gaan hand in hand
met persoonlijke overwinningen. Niet met grote verhalen, wel met het
■
delen van ervaringen’.”

Vraag: wat is het verschil tussen geen tijd hebben en tijd hebben?
Antwoord: Interesse!
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Creatief in Coronacrisis

ied
- Limburgs volksl
- Live te volgen
- Iedere dag
edjes
- Sint- en Kerstli

- Holtum Sin
t intocht
langs de deure
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- Digitaal Els
loo
- Gluurpietjes
zoeken

Mooie lessen

• schakel creatievelingen en kunstenaars in om
tot nieuwe ideeën en concepten te komen.
• laat ideeën zich organisch ontwikkelen, zonder enorm
masterplan. Ga door waar de energie zit.
• start klein en dichtbij huis.
• kijk wat er goed gaat en deel succesverhalen.
• schakel je netwerk in en kijk waar ieders talenten zitten
en vorm een team.
• plaats hulp oproepen op lokale community platforms
en social media: #durftevragen.
• benader de pers actief.
• en… er mag ook best iets mislukken.

Limburg krijgt met
carnaval toch een
optocht; in Neerbeek
trekt carnavalsdinsdag
een stoet van Lego
28-10-2020 om 11:50 door Paul Dolhain

- Hart van Baexem
- Wisselende aan
kleding
(Sint cadeau’s)
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Limburg plat met carnaval? Nee hoor, onze provincie
krijgt ‘gewoon’ een carnavalsoptocht. De Doorzetters uit
Neerbeek heeft een alternatief bedacht voor de traditionele stoet: een optocht compleet gebouawd van Lego.
Iedereen kan deelnemen, carnavalsdinsdag worden de
creaties in een film online geplaatst. „Lego staat in dit
geval ook voor Limburgs Einige Graote Optocht.”

Gemeenschapsaccommodaties

– Door Henk Claessen -

Creatief
door de Coronacrisis
In Sint Joost wordt gemeenschapshuis ’t Patronaat
beheerd door Stichting Gemeenschapsbelangen,
waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers
van de Sint Jooster verenigingen. Dat zijn ook de
hoofdgebruikers van ’t Patronaat.
Het dorp kent een bloeiend verenigingsleven met een vol
activiteitenprogramma voor jong en oud, dat zich voor het merendeel
in ‘t Patronaat afspeelt. In 2014 heeft het oude gebouw plaats gemaakt
voor het huidige gebouw, dat geheel op de wensen van de gebruikers is
afgestemd. Met grote trots wordt het gebouw met enthousiaste vrijwilligers
gerund. Dus geen beheerder op de loonlijst of commerciële uitbater. Zo is
er een breed draagvlak voor de bedrijfsvoering van het gebouw en kunnen
de verenigingen met een verdienmodel laagdrempelig hun activiteiten
in het gebouw organiseren. Alle gebruikers dragen een steentje bij in het
schoonhouden en onderhoud van het gebouw.
Nieuwe activiteiten
Het nieuwe gebouw biedt ook ruimte voor nieuwe activiteiten. In het
verleden waren er alleen de verenigingsactiviteiten. Nu ontstaan steeds
meer activiteiten voor met name senioren, zoals de huiskamer die drie
dagen per week geopend is en de open inloopmomenten. Elke week wordt
door vrijwillige kookteams een gezamenlijke maaltijd voor ruim 30 gasten
geserveerd en elke laatste vrijdagmiddag van de maand een gezellige
middag met live muziek, dans en vooral gezelligheid.

Corona
De coronapandemie heeft voor veel activiteiten roet in het eten gegooid.
De voortdurend veranderende regelgeving belemmerde vaak de doorgang
van een groot aantal activiteiten. Vrijwilligers willen de veiligheid van
deelnemers en van zichzelf zoveel als mogelijk waarborgen. En een aantal
vrijwilligers in de risicogroep kiest ervoor om vooralsnog niet meer aan
activiteiten deel te nemen. Datzelfde geldt ook voor een groot aantal
deelnemers. Sommige activiteiten zijn tijdelijk gestaakt en voor andere
activiteiten zijn creatieve oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld activiteiten met
een lagere frequentie in kleinere groepen, zodat iedereen die dat wil toch
kan deelnemen. Vanuit de zorg-voor-elkaar-gedachte hebben vrijwilligers
zich ingezet om met ouderen, die dit zo nodig hebben, in contact te blijven.
Vaak heel creatief en ook ludiek.
Samenwerken
In financiële zin gaat ’t Patronaat dit jaar net als de meeste horecabedrijven
rode cijfers draaien. Immers alle grotere activiteiten en feestjes, die het
meeste geld in het laatje brengen zijn afgelopen jaar niet doorgegaan.
Samen met alle gebruikers is gezocht naar mogelijkheden om het
verlies enigszins te compenseren. Zo zijn de verenigingen ondanks het
niet doorgaan van veel activiteiten niet door de gemeente gekort op
hun subsidie. Daarom hebben de verenigingen besloten de ontvangen
huursubsidie af te dragen aan ’t Patronaat. Daarnaast kwam ’t Patronaat in
aanmerking voor een TOGS-uitkering van 4.000 euro en doet het bestuur
een beroep op een deel van de al door de gemeente ontvangen rijksgelden
voor de 9 gemeenschapshuizen van in totaal 23.000 euro.
De besturen van de gemeenschapshuizen in Echt-Susteren werken sinds
een jaar nauw met elkaar samen en leren dus ook in deze coronatijd van
elkaar. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt samen met de gemeente
constructief naar nieuwe wegen gezocht. De gemeente is eigenaar van
de meeste gemeenschapshuizen en vanuit die rol medeverantwoordelijk
voor een gezonde exploitatie van de gemeenschapshuizen. De rolverdeling
is vastgelegd in langjarige overeenkomsten en een daaraan gekoppeld
Meerjaren Onderhoudsplan.
Het ‘oude normaal’
Hopelijk is de coronapandemie snel achter de rug en kunnen activiteiten
weer volgens het ‘oude normaal’ plaatsvinden. Toch heeft de afgelopen
periode ook veel creativiteit opgeleverd, die bij de organisatie van
■
toekomstige activiteiten zeker van pas komt!

7

Organiseren en financieren
- Door Jan Kessels -

Vooruitgang door
Samenwerking
In Venlo bestaat sinds enkele jaren de Stichting
Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV).
Stichting kunnen we ook wel vervangen door
Samenwerking. En dat slaat de spijker op z’n kop.
Samenwerking tussen gemeenschapsaccommodaties,
de meerwaarde ervan en wat er voor nodig is, zijn de
thema’s. Zeker ook in coronatijd.
Voorgeschiedenis
In 2006 nam de gemeente Venlo het initiatief om te komen tot een stichting
voor gemeenschapsaccommodaties. Alle accommodaties zouden er met hun
hele hebben en houden in worden ondergebracht. De besturen moesten deze
klus, met ondersteuning, samen klaren. Iedereen wenste echter vast te houden
aan zijn eigen identiteit. Dus geen confectiepak voor alle accommodaties,
maar een maatpak voor iedere accommodatie afzonderlijk. De inmiddels
opgerichte stichting leed vanaf dat moment een slapend bestaan.
Nieuw beleid
In 2014 sprak de gemeente de behoefte uit om te komen tot eensluidend
beleid. Door de herindelingen waren er nogal wat verschillen. De accommodaties
formeerden een klankbordgroep. Achteraf kunnen we stellen dat dit een
uitstekende zet is geweest. Het geloof in het samen beleid maken groeide,
zonder verlies van eigen identiteit. Een belangrijke voorwaarde is dat het
College en de ambtenaren onderschrijven dat er geen andere weg is.
Zij moeten de bereidheid hebben kritiek tot zich te nemen en toelaten dat
voorgenomen beleid wordt beïnvloed. Dat vergt een ambtelijke inzet die
procesgericht is, gebaseerd op inhoudelijke kennis. Van besturen mag worden
verwacht dat zij elkaars belangen zien, maar ook elkaars overeenkomsten én
gezamenlijke belangen. Het werk in de klankbordgroep smaakte naar meer.
De in 2006 opgerichte stichting werd nieuw leven in geblazen met mensen uit
het werkveld en een onafhankelijk voorzitter en secretaris.
Vanuit die achtergrond ging het nieuw gevormde bestuur aan de slag.
Kernwaarden en doelstellingen werden geformuleerd in samenspraak met het
werkveld:
•	Het scheppen van verbinding en het stimuleren
van de samenwerking op basis van concrete punten;
•	Ondersteunen van accommodaties bij gemeenschappelijke
en individuele vragen;
• Gezamenlijke monitoring van beleid;
• Spil zijn in informatievoorziening;
• Belangenbehartiging.
Het bestuur realiseerde dat het belangrijk is een goed netwerk te bouwen en
laaghangend fruit te plukken. Jaarlijks wordt daarom een aantal accommodaties bezocht om wederzijds zaken te bespreken. Daarnaast vindt driemaal
per jaar een plenaire bijeenkomst plaats en jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst.
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Het bestuurde realiseerde zich dat het een proces van lange adem zou zijn om
alle besturen hierin mee te krijgen. Niet in de laatste plaats door de coronaperikelen zien we dat SMAV door alle partijen als serieuze partner wordt gezien.
Dat vergt onderling respect, transparantie, doorzettingsvermogen, het opbouwen
van een goed netwerk met accommodaties, gemeente, en vertegenwoordigers
van andere beleidsvelden, zoals welzijnswerk, zorg, horeca etc.
Resultaten
Deze inzet heeft geleid tot een aantal resultaten:
•	Op een paar punten is SMAV erin geslaagd te komen tot een centrale inkoop,
zoals cursussen bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne en gastheerschap;
•	Vragen naar ondersteuning van individuele vragen
(bv bemiddeling, gespreksleiding etc);
•	Ondersteuning is gezocht bij de Vrijwilligerscentrale Venlo voor het
invullen van de functie vertrouwenspersoon én het aanbieden van
deskundigheidsbevordering. De VKKL heeft een rol bij de belangenbehartiging
op provinciaal en landelijk niveau
(bv coronanoodsteun) en deskundigheidsbevordering;
•	Informatieve bijeenkomsten rond verschillende gemeenschappelijke thema’s;
•	Overleg met de portefeuillehouder. De stand van zaken in de
beleidsontwikkelingen en de knelpunten zijn de gesprekspunten;
•	SMAV draagt bij aan de evaluatie van beleid door middel van een
inventarisatie van de ervaringen die zij hebben met de uitvoering;
•	Belangenbehartiging richting gemeente
(corona-noodsteun, afhandeling subsidieaanvragen,
stand van zaken beleid en evaluatie, personele capaciteit etc);
•	De organisatie van een werkbezoek om zo de uitvoering van beleid
en de knelpunten inzichtelijk te maken voor Raadsleden.
Corona
Bij het invullen van het corona-beleid heeft SMAV een belangrijke rol gespeeld.
Zo heeft SMAV een inventarisatie gehouden van de financiële consequenties
van de eerste lock-down en de noodzakelijke steun. Momenteel wordt op
initiatief van SMAV gekeken naar de consequenties van de tweede lockdown, doorlopend in 2021. De informatievoorziening vanuit gemeente naar
de accommodaties en andersom over de invulling van de noodsteun en de
noodverordening zijn via het secretariaat van SMAV gelopen. Dit naar ieders
grote tevredenheid.
De Toekomst
Hoe de toekomst van de accommodaties eruit zal zien is natuurlijk koffiedik
kijken. De komende jaren zal aandacht moeten blijven uitgaan naar de
financiële situatie van de accommodaties. Ondanks de noodsteun zullen de
budgetten en spaarpotjes gekrompen zijn. Vanuit de doelstellingen van het
werkveld zijn er wellicht lichtpuntjes. Tendensen in de samenleving laten
zien dat bewoners weer meer gemeenschapszin willen. Daarvoor kunnen de
accommodaties een heel goed fundament bieden. De behoefte aan solidariteit
is groot en verschillende bedrijfstakken ervaren nu hoe belangrijk steun vanuit
■
de overheid en voor mekaar is. Dat biedt toekomstperspectief.

Organiseren en financieren

– Door Freya en Piet, adviseurs -

Wat is de rol van VKKL
bij het behouden van
gemeenschapshuizen?
Corona kwam en toen moesten
alle gemeenschapshuizen de deuren sluiten.
Onze normale manier van werken was dat de adviseurs van VKKL veel één
op één contact met de besturen van gemeenschapshuizen hadden.
De steller van de vraag, kreeg meestal als antwoord dat we een kop koffie
kwamen drinken. Dit deden we omdat onze ervaring was dat achter iedere
vraag meer vragen en problemen schuil gingen. Door Corona werden
we gedwongen de vragen via mail of telefoon te beantwoorden en we
misten daarom al snel de vraag achter de vraag. Binnen VKKL kennen we
Oppe Koffies als format om leden rondom een populair thema samen te
brengen, zodat ze ervaringen uit kunnen wisselen. We zijn daarom digitale
Oppe Koffies gaan organiseren. Een lid uit Mook deelt ervaringen met een
lid uit Landgraaf. Deze digitale overleggen gaven ons inzicht in dat wat
leeft, maar het verlaagde ook de drempel om kleine vragen, maar ook
veelomvattende vragen stellen.
Wat leeft er dan?
Voor Corona zagen wij steeds vaker dat gemeenschapshuizen problemen
hadden met hun exploitatie. Besturen dachten vaak we redden het nog
wel een paar jaar, maar men durfde niet verder dan een paar jaar vooruit
te kijken, maar nog belangrijker dit deelden ze niet met het dorp of de
gemeente. Een klassieke uitspraak van een bestuur was; we komen ieder
jaar 10.000 euro te kort, maar ik heb nog 50.000 euro op de bank dus
we kunnen nog 5 jaar vooruit. Corona heeft een bewustwordingsproces
versnelt. Naast onze belangenbehartiging richting landelijke partijen,
hebben we ook een rekenmodel gemaakt. Met deze tool krijgen besturen
inzicht in hun exploitatie.
Zijn er verschillen tussen gemeenschapshuizen
en/of tussen gemeenten?
Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat de enige overeenkomst tussen
gemeenschapshuizen is dat ze allemaal verschillend zijn. Wat we nu zien
is dat ambtenaren een beter zicht krijgen op wie er achter het gebouw
schuil gaat. Veel ambtenaren hebben de afgelopen maanden besturen
uitgenodigd voor een goed gesprek.
Bijna alle bewonersinitiatieven willen een ontmoetingsplek,
maar is dat reëel?
VKKL ziet dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn, maar niet het aantal,
maar het draagvlak in het dorp moet bepalen of een dorp of wijk een plek
nodig heeft. Wat hebben de inwoners ervoor over? Een gemeenschapshuis
is een gebouw, een middel, om elkaar te ontmoeten en kan zichzelf
niet bedruipen. Dit vraagt dat bewonersinitiatieven, verenigingen en
andere gebruikers zich verantwoordelijk voelen, ook financieel,
voor ‘hun’ ontmoetingsplek. De rol van de gemeente is dit te faciliteren.
Het eigenaarschap ligt bij de gebruikers van de accommodatie.

Wel vinden we dat een gebruiker die gemeentelijke subsidie krijgt, deze
verplicht moet besteden in de daarvoor aangewezen locatie. Het is aan
het bestuur van het gemeenschapshuis om goede afspraken te maken met
huidige en potentiële nieuwe gebruikers.
Wat is de rol van de VKKL?
Verbinden, mogelijkheden schetsen en af en toe een schop onder
de kont geven aan een groep individualisten, een bestuur van een
gemeenschapshuis of een ambtenaar van een gemeente. VKKL is een
vereniging en we werken dus altijd op basis van de behoefte van onze
leden. Soms zijn we de smeerolie, maar vaak wordt hele specifieke kennis
gevraagd. De verschillen tussen gemeenschapshuizen zijn misschien nog
minder groot dan de verschillen die we tussen gemeenten zien. De visie
van een gemeente op bewonersparticipatie beïnvloedt hun kijk op de
toekomst van ontmoetingsplekken. VKKL kan met dit wetende een team
van experts samenstellen en ons streven is om steeds vaker gebruik te
gaan maken van de expertise van onze leden. Met ruim 350 leden en een
groot dekkend netwerk van samenwerkingspartners kan het niet anders
■
dan dat we iedere vraag kunnen beantwoorden.
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Os dörpke in de toekomst

- door Ralph Tangelder en Freya Pijnenborg -

Met welke thema’s gaat VKKL in
2021 samen met onze leden aan
de slag?
Als vereniging maken we ieder jaar een werkplan
waarin we aangeven op welke onderwerpen we ons
gaan richten, wat we concreet gaan doen en welke
resultaten we hopen te bereiken.
Het volledige werkplan 2021 kun je vinden op onze
website - www.vkkl.nl/over-ons/jaarverslagenstatuten. Hieronder geven we de ‘highlights’ weer.
Ook dit jaar staat een groot deel van onze inzet in het
teken van de (nasleep van) de corona pandemie.

Gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst
Verduurzaming, bestuurskracht en de verbinding met dorp of wijk
waren vóór corona al uitdagende issues voor veel bestuurders van
gemeenschapshuizen. Daar hakken de financiële gevolgen van de corona
crisis nu keihard op in. Samen met de besturen gaan we dit jaar inzetten
op:
• Het ondersteunen van accommodaties bij het maken van een
energiescan als opstap om de accommodatie te verduurzamen,
bv. middels zonnepanelen of isolatie;
• Samen met de gemeenschapshuizen cursussen opzetten over
‘activiteiten’ en ‘gastheerschap’;
• Op basis van diverse praktijkervaringen een praktische brochure
schrijven over het inzetten van PR en marketing van de activiteiten;
• Met ResCoop Limburg, de koepel van energiecoöperaties, en Natuur- en
Milieufederatie Limburg een intensieve samenwerking aangaan om met
elkaar kennis en kunde te delen over verduurzaming.
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Samen zorgen voor elkaar
We zien een steeds grotere behoefte aan ontmoeting in onze samenleving.
Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Ontmoeting stimuleert nieuwe
ideeën en creatieve oplossingen. Tegelijk zien we het aantal ouderen in
onze dorpen en wijken de komende jaren sterk toenemen. Steeds meer
gemeenschappen buigen zich over de vraag hoe ze hun dorpsgenoten
waardig oud kunnen laten worden in eigen dorp. VKKL richt zich binnen dit
thema op dorpsondersteuners, voorkomen van eenzaamheid en vrijwillige
vervoersinitiatieven en doet dat als volgt:
• Het werk van dorpsondersteuners zichtbaar maken via een brochure;
• Ondersteuningstraject inrichten voor dorpen en wijken die aan de slag
willen met een dorpsondersteuner;
• Faciliteren van nieuwe en gevestigde dorpsondersteuners;
• Deelnemen aan een landelijk project gericht op het voorkomen en
verminderen van eenzaamheid;
• Kennis delen met vervoersinitiatieven over verduurzaming/elektrificatie
van het wagenpark. Hierin werken we actief samen met de provincie
Limburg, het Nationaal Ouderenfonds en de ANWB;
• De samenwerking met de ongeveer 10 vervoersinitiatieven zonder
‘wensbus-subsidie’ versterken;
• De ruim 20 wensbusorganisaties in onze provincie ondersteunen middels
kennis en netwerk.
Het nieuwe wonen: samen wonen
Collectieve woonvormen zijn in opkomst. Initiatiefnemers gaan aan de
slag met gemeenschappelijk bouwen in eigen beheer, van knarrenhofjes
tot wooncoöperaties en ecologisch wonen. Omdat dit thema in
opkomst is, is het belangrijk initiatiefnemers te inspireren met goede
praktijkvoorbeelden:
• Samen met onze partners Wonen Limburg, Provincie Limburg en Burgerkracht Limburg zetten we een platform op en organiseren we workshops
waar initiatiefnemers terecht kunnen met hun praktische vragen.
Gevolgen corona maatregelen
De verwachting is dat de huidige beperkende corona maatregelen ook dit
jaar nog veel gevolgen zullen hebben:
• Bewonersorganisaties, initiatieven, verenigingen en accommodatiebesturen worstelen met de financiële gevolgen voor de langere termijn,
het organiseren van activiteiten binnen de regelgeving, het behouden
van vrijwilligers en de zoektocht naar samenwerking met andere
organisaties. Gemeenten worstelen met hun rol in deze crisis. Door het
organiseren van (digitale) Oppe Koffies stellen we hen in staat onderling
kennis uit te wisselen;

• Als vereniging van ruim 350 bewonersorganisaties behartigen
we de belangen van gemeenschapsaccommodaties en
bewonersorganisaties richting gemeenten, provincie en het
Rijk. Dit heeft zowel betrekking op financiële steunregelingen
en noodfondsen als op de steeds wijzigende regelgeving met
betrekking tot de maatregelen tegen verspreiding van het virus.
Samenspel: ondersteuning vrijwilligersorganisaties
Het coronavirus zorgt ervoor dat sociale vangnetten onder druk komen
te staan. Sport- en amateurkunstverenigingen, bewonersorganisaties
en anders georganiseerde groepen (zoals beweeggroepen) kunnen
hun activiteiten en werkzaamheden niet of slechts onder beperkende
voorwaarden uitvoeren. Als ledennetwerk willen we hierin samen
optrekken met de (koepels van) verenigingen op het terrein van sport
en cultuur. We slaan met onze partners Huis voor de Kunsten, Huis
voor de Sport, Burgerkracht en Speeltuinwerk (SpeL) de handen ineen
om problemen aan te pakken die naar aanleiding van de coronacrisis
ontstaan of verergerd zijn. Leden die aan de slag willen met nieuwe
activiteiten op basis van samenwerking tussen diverse verenigingen in
dorp of wijk, worden begeleid met kennis en kunde.
Een andere rol voor onze kerk
Het aantal kerken in onze provincie dat nog als kerkgebouw ook
zodanig in gebruik is, zal de komende jaren sterk afnemen. Toch wil
vrijwel iedereen de markante kerken, als hét beeldbepalend icoon
van veel Limburgse dorpspanorama’s, graag behouden. We zien veel
bewonersinitiatieven zelf het wiel uitvinden, terwijl er onder onze
leden veel kennis en kunde voorhanden is. Zo is er de laatste jaren
onder de ‘pioniers’ die zich in eigen dorp bezighouden met de herof medebestemming van hun kerkgebouw veel kennis en ervaring
opgedaan qua procesaanpak. VKKL treedt hierin waar mogelijk op als
verbinder tussen leden, overheden en kerkelijke organisaties:
• Afgelopen jaren is geïnvesteerd in provinciale als ook landelijke
samenwerkingspartners die betrokken zijn bij het herbestemmen
van kerken. Bewonersinitiatieven leggen de nadruk op behoud van
hun markante gebouw. VKKL zal zich zowel landelijk, provinciaal als
lokaal blijven inzetten om dit geluid kenbaar te maken.
• Beantwoorden van vragen van leden en gemeenten:
- Indien gevraagd gemeenten, bewonersorganisaties en
parochiebesturen helpen bij het opstellen van (een deel van)
de kerkenvisie;
- Het organiseren van een Oppe Koffie voor alle betrokkenen;
- Bewonersinitiatieven die met de toekomst van hun kerkgebouw
aan de slag willen, worden ondersteund met kennis en kunde. ■

Verhuizing
VKKL

In onze nieuwsbrief van afgelopen oktober deden wij
een oproep voor een nieuwe kantoorruimte voor VKKL.
Daar kregen we ontzettend veel leuke reacties op! Nadat we 7 potentiële
accommodaties hadden bezocht in november, viel onze keuze op
gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum, en wel in het klooster
gedeelte. Voorlopig verblijven we daar op de zolderverdieping en als de
verbouwing voltooid is verhuizen we halverwege dit jaar naar de 1e etage.
We hebben een kort filmpje gemaakt tijdens onze verhuizing en die kun je
bekijken via de volgende link: https://youtu.be/gXOGeW6mczI
Onze nieuwe adresgegevens zijn: Berikstraat 11a, 6082AM te Buggenum.
Wij hebben ook een nieuw telefoonnummer en dat is 0475-202036.
Als de maatregelen rondom Covid-19 het weer toelaten, zien we je graag
een keer op de koffie komen!
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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.

Kennisdeling in tijden
van Corona
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– Door Ton Ory -

Het kenwoord “Wensbus of Wensauto” zal de
meeste VKKL-leden niet onbekend in de oren
klinken, hoewel er ook wel naar gerefereerd
wordt als lokaal maatwerkvervoer. Na een
try-outperiode van februari 2014 t/m medio
december 2016 met verschillende voertuigen
onder auspiciën van de provincie, gingen
vanaf 2017, met hulp van een provinciale
subsidieregeling, 26 Wensbus & -autoprojecten
van start. Bestaande ex-pilots continueerden
hun uitvoering, terwijl zo’n 17 andere
organisaties middels ondersteuning van het
VKKL Wensbus-team in enkele maanden hun
vervoersorganisatie operationeel hadden.
Tot op de dag van vandaag lopen die als een
trein en zijn een regelrechte uitkomst voor
ouderen (tijdelijk) zonder enige vorm van
vervoer, die naar (zorg)voorzieningen willen
gaan en daarmee kunnen deelnemen aan het
sociaal-maatschappelijk verkeer en zelfstandig
blijven wonen.
En toen kwam ineens Corona om de hoek
kijken, het virus dat roet in het eten van dit
vervoer (en niet alleen daar) kwam gooien.
De mensen durfden niet meer naar buiten of
voorzieningen sloten hun deuren, waardoor de
reizigersaantallen daalden als de beurskrach
in 1929! De enkele reiziger, die nog wel naar
(tand)arts, ziekenhuis of fysiotherapeut moest,
diende met allerlei omzichtigheid alsnog
vervoerd te worden. In eerste linie ging dat met
handschoenen en mondkapjes, maar werd later,
wederom met hulp van de provincie, verfijnd
met tussenwanden tussen chauffeur en reiziger.
Dus ondanks alles kon het broodnodige vervoer
alsnog doorgang vinden.
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Bij het VKKL Wensbus-team was men ook op
de hoogte van het bestaan van 14 andere lokale
vervoerorganisaties, die niet door de provincie
gesubsidieerd werden, zoals de ANWB-automaatje
projecten, Boodschappen- en Plusbussen, als ook
andere particuliere vervoerders. Omdat wij het
vermoeden hadden dat zij verstoken bleven van
noodzakelijke informatie omtrent beveiliging tegen
Corona-besmettingen, is er contact gezocht om
met hen deze informatie te delen.
Zo werden er adressen, prijzen en mogelijkheden
voor tussenwanden gedeeld, als ook de
vervoersprotocollen die de overheid voorschreef.
De provincie werd door ons over het bestaan van
deze organisaties eveneens ingelicht, hetgeen
resulteerde in het betrekken van deze organisaties
bij het op te richten Platform Mobiliteit Limburg,
waar ook de buurtbussen, Omnibuzz en de
Wensbussen & -auto’s deel van uitmaken.
Het is dus duidelijk hoe je, d.m.v. het uitwisselen
een paar simpele telefoontjes en e-mails, heel
eenvoudig tot kennisdeling kunt komen. En laat
dat nou net een van de doelstellingen zijn die wij
als VKKL in ons jaarprogramma hebben staan!
Dat is niet alleen van toepassing op dit lokale
maatwerkvervoer, maar in meer takken van
vrijwilligerswerk, zoals buurthuizen, dorpsraden,
zorgvoorzieningen, dagbesteding en huiskamerPlus projecten. Dus lopen jullie tegen beperkingen,
financiële of andersoortige problemen op, zoals
nu vanwege Corona bv., schroom dan niet om ze
te delen met de VKKL via info@VKKL.nl, zodat
we samen met jullie binnen ons ledenbestand of
bij onze adviseurs naar adequate hulp voor jullie
probleem kunnen zoeken en mogelijke oplossingen
aandragen. En dat alles onder het motto: met
■
elkaar, voor elkaar!
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