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1.

Samenredzaamheid & Verhegelsommen

Tijdens de vijfde editie van het Limburgse PlattelandsParlement in het najaar van 2014, maakte
Gouverneur Bovens de opmerking dat we het juist niet meer over zelfredzaamheid in een steeds
individualistischere maatschappij moeten hebben, maar over samenredzaamheid. Daarmee doelde
hij op het samen oplossen van problemen als gevolg van veranderingen in de samenleving door
onder meer decentralisaties en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp. Deze constatering
wordt bijvoorbeeld onderstreept door de Hegelsomse initiatiefgroep Tuutetrek, die ernaar streeft
het woord ‘Verhegelsommen’ tegen 2020 in de Dikke van Dale te hebben opgenomen.
Verhegelsommen wordt uitgelegd als ‘Het mooier maken van een dorp door in alle vrijheid en
gezamenlijkheid het beste uit onszelf en de ander te halen’. Samenredzaamheid en Verhegelsommen
staan zodoende symbool voor de Limburgse dorpsgemeenschappen, die veelal op een actieve en
bruisende manier activiteiten ontplooien en initiatieven opstarten. De VKKL ondersteunt deze
gemeenschappen, door kennisdeling, als verbinder in diverse netwerken, met advisering en het
bieden van een podium aan initiatieven met vernieuwende ideeën. Naast dorpsraden en
bewonersoverleggen, zijn dit ook steeds vaker burgerinitiatiefgroepen die zich op een andere manier
organiseren. In 2014 heeft zich dit vertaald in de aanmelding van ons 100e lid, Zorg In Einighausen
(ZIE!). Daarmee wordt de stijgende lijn in het aantal leden doorgezet, zoals blijkt uit onderstaande
tabel.
Tabel 1 Ontwikkeling aantal leden VKKL

1.1

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

2014

137

102

35

Kennismakelaar voor dorpsgemeenschappen, initiatiefgroepen en overheden

Vanuit het kantoor van de VKKL in Horst is het secretariaat vijf dagen per week bereikbaar voor
vragen en adviezen. Naast de mail, de telefoon en onze website, wordt ook steeds vaker sociale
media gebruikt – o.a. twitteraccount, linked-in en facebookpagina - voor de communicatie met
leden, geïnteresseerden en samenwerkingspartners. Bestuur en medewerkers van de VKKL gaan ook
regelmatig op bezoek bij dorpsorganisaties, gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties.
Zo adviseerden we in 2014 o.a. over dorpsontwikkelingsplannen, versterken van de
(verenigings)achterban, het oprichten van dorpscollectieven zoals eetpunten en
vervoersinitiatieven, 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, Coopnet, Huis voor de Sport, IKL, Imagro, Veolia Transport,
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

In 2014 heeft de VKKL een groot aantal bijeenkomsten (mede) georganiseerd. Met name op het
terrein van openbaar vervoer en de ontwikkelingen in de zorg bleek de behoefte aan kennis,
inspiratie en informatie zeer groot. Het voordeel hiervan is dat mensen veel van elkaar leren.
Hierdoor was het in 2014 minder noodzakelijk om veel directe proces ondersteuning te bieden aan
dorpen en bewonersorganisatie.
In april werd voor de 2e maal LimburgLab georganiseerd, ditmaal in Reuver met grote steun van de
gemeente Beesel. Een groot aantal maatschappelijke organisaties bood tijdens deze bijeenkomst in
duo’s actuele maatschappelijke casussen aan, in de vorm van workshops. VKKL was één van de
kartrekkers en organiseerde labs rondom de toekomst van kerkgebouwen (samenwerking met Dienst
Kerk en Samenleving), energie opwekken in de buurt (samenwerking met Milieufederatie Limburg)
en het gemeenschapshuis van de toekomst (Spirato werkte hier samen met ZijActief).
De VKKL organiseerde 2 zogenoemde ‘Inspiratie uit de Regio’ bijeenkomsten, in mei in Well en in
oktober in Houthem. Dit zijn regionale bijeenkomsten waarbij onze aangesloten leden en
belangstellenden elkaar inspiratie en kennis kunnen doorgeven, maar ook bij elkaar deze informatie
ophalen. Thema’s die hierbij aan bod komen waren o.a. toekomstsituatie dorpsscholen, openbaar
vervoer op het platteland, zorginitiatieven in relatie tot de decentralisaties, energiecoöperaties,
activeren van de achterban in het dorp en de situatie rondom maatschappelijk vastgoed zoals
kerkgebouwen en gemeenschapshuizen.
Eind juni vond de Startbijeenkomst Zorgcollectieven plaats in Wittem. Deze bijeenkomst was speciaal
georganiseerd voor dorpsgemeenschappen die aan de slag willen gaan met vormen van zorg voor de
medebewoners in eigen dorp, of die daar reeds mee bezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst werd het
boekje ‘Een regenboog aan zorgcollectieven, zelfsturende zorgkracht in Limburg’ uitgereikt aan een
afvaardiging van de Provincie Limburg en zorgverzekeraar CZ. Beiden hebben financieel bijgedragen
aan de totstandkoming van deze uitgave. Verder zijn tijdens de bijeenkomst middels 5 gesprekstafels
rondom bestaande initiatieven actuele zorgthema’s besproken, en is daarmee kennis en ervaring
uitgewisseld. Aan het einde van de avond zijn een aantal geïnteresseerden geworven om deel te
nemen aan een platform voor de Limburgse Zorgcollectieven. Inmiddels hebben er twee
bijeenkomsten van het platform plaatsgevonden. Daarnaast is er ook een intensieve samenwerking
met de koepel van zorg coöperaties in Brabant.
In november heeft in Nederweert voor de vijfde maal het PlattelandsParlement Limburg
plaatsgevonden. Met als motto ‘Ons dorp in beweging’ werden bewonersorganisaties, overheden (in
het bijzonder de Provinciale Statenleden), maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere
betrokkenen geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan. Aan de hand van drie vragen – ‘Wie zorgt
er straks voor mij?’, ‘Hoe vinden we nieuwe vormen van verenigen?’ en ‘Hoe houden we brood op de
plank?’- namen de ruim 150 aanwezigen aan 9 gesprekstafels deel. Vooral de positieve
ontwikkelingen werden sterk benadrukt: de kracht in de eigen gemeenschap en de goede
samenwerking tussen bewonersorganisaties en overheden. Ook werd de provincie opgeroepen te
komen tot een nieuwe Plattelandsagenda. Voor het PlattelandsParlement Limburg 2014 heeft de
gemeente Nederweert een grote bijdrage geleverd in de vorm van facilitaire en inhoudelijke
ondersteuning.
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Tenslotte heeft de VKKL in december een mini-symposium georganiseerd rondom de pensionering
van haar voorzitter, Ben van Essen. In de vorm van discussietafels is er over een vijftal onderwerpen
(zorg, vervoer, digitalisering, behoeften bewonersorganisaties en situatie kleine dorpsscholen)
gediscussieerd over de situatie nu en de verwachting voor de nabije toekomst. Daarbij ging het ook
om de rol die de VKKL in deze ontwikkelingen zou kunnen spelen. Ben van Essen heeft afscheid
genomen van zijn werkzame leven bij de Provincie Limburg. Als voorzitter van de VKKL blijft hij zijn
werkzaamheden voortzetten.
Naast onze eigen bijeenkomsten hebben we ook een aantal activiteiten in samenwerking met andere
partijen georganiseerd:
Themabijeenkomsten openbaar vervoer & Wensbus
In samenwerking met de Provincie Limburg heeft de VKKL in 2014 een drietal bijeenkomsten
georganiseerd in het kader van de nieuwe provinciale openbaar vervoersconcessie en de speciale rol
van de Pilot Wensbus daarin.
Verenigingsavond Nederweert-Eind
Samen met Jeugdwerk Limburg heeft de VKKL voor bestuurders van verenigingen en stichtingen uit
Nederweert-Eind in april een thema-avond georganiseerd rondom de vrijwilliger. Hierbij stond
centraal het op een nieuwe manier kijken naar je vrijwilligers en (bestuurs)taken, om zodoende
vrijwilligers te behouden en nieuwe mensen te enthousiasmeren als (bestuurs)vrijwilliger.
Bottom-up Lab Limburg
In samenwerking met RUIMTEVOLK heeft de VKKL in september een bijeenkomst mede
georganiseerd rondom het thema krimp en herbestemming van maatschappelijk vastgoed.
Landelijke conferentie bevolkingsdaling
In oktober organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Landelijke
Conferentie Bevolkingsdaling. In de editie van 2014 was er speciale aandacht voor bewoners en
burgerinitiatiefgroepen. De VKKL heeft een aantal workshops verzorgd, kennis en ervaring
uitgewisseld en gefaciliteerd in het vervoer van de Limburgse deelnemers.
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2

Projecten in 2014

In 2014 heeft de VKKL het merendeel van haar activiteiten door middel van projecten uitgevoerd.
Hieronder staan samenvattingen van de 8 projecten die in 2014 zijn uitgevoerd.

2.1

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. Er is een toolkit gemaakt in de
vorm van een update van de website, zodat bewonersorganisaties zelf aan de slag kunnen met deze
methodiek. Inmiddels zijn er 4 pilots uitgevoerd door de VKKL (Molenhoek, Haelen, America en
Grashoek) en is er 1 zelfstandig uitgevoerd door een dorp (Swalmen). Op dit moment bieden wij
ondersteuning bij dorpsraden die de methodiek zelfstandig willen uitvoeren. Bovendien draagt de
VKKL zorg voor de website en de aanmeldingen die daar binnen komen. 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.

2.2

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 2013 is het stageverslag ‘Een regenboog aan zorgcollectieven ;
zelfsturende zorgkracht in Limburg’ 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.
De toename van het aantal vragen over informatie omtrent de zorgcollectieven en het stageverslag
heeft ertoe geleid, dat het verslag is vertaald naar een compacte uitgave, welke op 24 juni is
gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van initiatiefgroepen in Wittem. Een vervolg op deze
inventarisatie zijn de bijeenkomsten van de focusgroepen van zorginitiatieven, waarin een
verdiepingsslag is gemaakt; Wat gaat goed? Wat heb je zoal nodig? Waardoor loopt het soms mis?
Wat is belangrijk om te weten? Waar vind je hulp? Welke hulp is nodig? Enz.
Tijdens deze bijeenkomsten van de focusgroepen en de bijeenkomsten met het ontstane platform
van zorginitiatieven bleek dat er behoefte is aan een steunpunt/knooppunt voor de initiatiefgroepen
van zorgcollectieven. Eind 2014 is daartoe een concept projectplan opgesteld waarin een
steunpunt/knooppunt van samenzorg collectieven nader wordt uitgewerkt. Dit plan is tot stand
gekomen in overleg en samenspraak met de leden van het platform waaraan ook het Huis voor de
Zorg deelneemt.
Tegelijkertijd is er in Noord-Brabant al langere tijd een beweging gaande van zorgcoöperaties en
initiatieven in dat kader. Om kennis, over de bewoners die zorg- en welzijnstaken zelf gaan regelen,
te bundelen en te ontsluiten heeft de VKKL zich aangesloten bij het Brabantse platform Zorgen doe je
Samen en is intensief betrokken bij de oprichting van de koepel van zorg coöperaties. Deze koepel is
in 2014 opgericht met ondersteuning van CZ. Deze coöperatie sluit voor de deelnemende
coöperaties contracten met zorgverzekeraars en ondersteunt die coöperaties op de vlakken die zij
aangeven.
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2.3

Werving en inzet vrijwillige procesbegeleiders

De VKKL heeft in 2014 actief ingezet op de werving, opleiding en inzet van vrijwillige
procesbegeleiders. Er is een scholingsavond georganiseerd en er hebben zich nieuwe vrijwilligers
gemeld. De procesbegeleiders zijn onder andere actief geweest in dorpen met vraagstukken op het
gebied van mobiliteit, zorg en het activeren van de achterban / krijgen van draagvlak in het dorp. Het
aantal ondersteuningsvragen vanuit de aangesloten leden was in 2014 lager dan in voorgaande jaren,
waardoor ook de inzet van onze procesbegeleiders enigszins beperkt is gebleven.
De vrijwillige procesbegeleiders worden steeds uitgenodigd bij activiteiten van de VKKL en ook
betrokken bij de organisatie hiervan.

2.4

Accommodatie Plan voor Dorpen en Wijken

In samenwerking met Spirato, Limburgs Steunpunt voor gemeenschapshuizen, is het Accommodatie
Plan voor Dorpen en Wijken, getiteld ‘Méér dan de som der delen’, ontwikkeld. Dit
accommodatieplan is een methodiek die bestuurders van gemeenschapshuizen en
bewonersorganisaties kan helpen bij vraagstukken rondom leegstand en herbestemming van
maatschappelijk vastgoed in dorp of wijk. Vanaf het najaar 2014 wordt deze methodiek in 2 NoordLimburgse dorpen toegepast, met daarbij ondersteuning door VKKL en Spirato.
Het accommodatieplan is beschikbaar op de website van Spirato.

2.5

Onderzoek Dorps- en Wijkraden Limburg

De VKKL concentreert zich op het stimuleren van en kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven
die bijdragen aan zelfsturende gemeenschappen. Deze behoefte bestaat niet alleen bij de
aangesloten bewonersorganisaties in de kleine kernen, maar ook bij wijkraden in de stedelijke
gebieden en bij de zogenaamde ‘spontane’ initiatiefgroepen. Dit zijn vaak lossere verbanden van
bewoners die zich kortstondig georganiseerd hebben om een bepaald plan, idee of initiatief te
verwezenlijken. Om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige ondersteuningsbehoeften van
deze 3 groepen, heeft de VKKL een onderzoeksopdracht uitgezet bij de Wetenschapswinkel van de
Universiteit van Wageningen. In 2014 is het onderzoek daadwerkelijk van start gegaan. Na het
formuleren van een projectplan is een begeleidings- en adviescommissie samengesteld. Deze bestaat
uit afgevaardigden van o.a. het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Landelijke
Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), Provincie Limburg, Binnenlandse Zaken, Hogeschool Zuyd,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Wageningen Universiteit. In het najaar van 2014 is een
Masterstudent planologie van de Wageningen Universiteit gestart met een onderzoek naar
burgerinitiatieven in Limburg met een ruimtelijke dimensie. De resultaten van deze scriptie en de
resultaten van het gehele onderzoek worden in de loop van 2015 verwacht.

2.6

Ondersteuning dorpsplannen & vernieuwen DOP-methodiek

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. 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.
In 2005 heeft de VKKL de publicatie ‘Dorpsplannen in Limburg’ uitgebracht. Deze wordt nog steeds
veelvuldig geraadpleegd. Toch is de publicatie na 10 jaar verouderd als gevolg van o.a.
maatschappelijke ontwikkelingen, digitalisering en de decentralisaties bij de overheid.
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In 2014 is de VKKL daarom gestart met het vernieuwen van de methodiek die ten grondslag ligt aan
het maken van een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Er is een literatuurstudie uitgevoerd en er zijn
gesprekken met ervaringsdeskundigen gevoerd. In 2015 moet dit proces leiden tot een grondige
herziening van de methodiek in de vorm van een nieuwe publicatie met bijbehorend symposium.

2.7

Openbaar vervoer in kleine kernen / Pilot Wensbus

In steeds meer Limburgse dorpen zijn de gevolgen van de demografische veranderingen (vergrijzing
en ontgroening) duidelijk merkbaar. Met een toename van het aantal (minder mobiele) ouderen
neemt ook de behoefte aan vervoer op maat toe. Bestaande vervoersdiensten zijn vaak aanbod
gericht en daardoor niet toereikend. In veel dorpen wordt daarom al geëxperimenteerd met vormen
van vraagafhankelijk vervoer, aangeboden door mededorpsbewoners. De VKKL ondersteunt deze
initiatiefgroepen met kennis en kunde. Daarnaast participeert adviseur Ton Ory namens de VKKL
samen met Veolia Transport in de werkgroep van het Wensbusproject van de Provincie. Deze
werkgroep ondersteunt de huidige 6 Wensbuspilots, van het prille begin (de oprichting van een
stichting) tot het uitdenken van een rittensysteem en het opleiden van vrijwilligers. In het najaar van
2014 is bekend geworden dat daar nog 3 pilots bij gaan komen. Tenslotte participeert Ton Ory
namens de VKKL ook in de werkgroep die de provincie adviseert over de nieuwe concessie in 2016.

2.8

Netwerk Duurzame Dorpen

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk opererend samenwerkingsverband van lokale,
regionale en landelijke organisaties die zich inzetten voor projecten rondom duurzaamheid; zoals
energiecoöperaties, voorlichting en educatie, snel internet en nieuwe manieren van zorg vraag en
aanbod in het dorp. Iedere provincie kent een steunpunt, waarbij lokale initiatiefnemers terecht
kunnen voor informatie, advies en kennisdeling. Vanaf het najaar van 2014 vormt de VKKL het
Limburgs steunpunt (in oprichting). Zie ook www.duurzamedorpen.nl.
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3.

Organisatie VKKL

In 2014 kwam het bestuur van de VKKL zeven maal bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering.
In werkgroepen werden zaken voorbereid zoals de toekomst van het ledenblad, de actualisering van
de DOP-methodiek, nieuwe verdienmodellen en het activiteitenplan 2015. 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 als presentator, moderator of panellid tijdens discussiebijeenkomsten
en vertegenwoordigen de VKKL en haar gedachtengoed tijdens netwerkbijeenkomsten en
ontmoetingen.

3.1

Bestuur en medewerkers

Het bestuur bestaat per 31-12-2014 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. Jean Vroemen is eind 2014 aangetreden als kandidaat
bestuurslid en tijdens de ALV in 2015 wordt hij voorgedragen voor benoeming in het bestuur van de
VKKL.
Voor de uitvoering van haar activiteiten, de bemensing van het secretariaat, het uitvoeren van de
(financiële)administratie en de ondersteuning van het bestuur, heeft de VKKL ook in 2014 een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Noord-Limburgse welzijnsstichting Synthese. De
werkzaamheden werden (in deeltijd) uitgevoerd door Maria van Lieshout (coördinator), Milou van de
Ven, Teun van Gelder, Sjaak Sluiters en Ralph Tangelder. Dit team is in de zomer aangevuld door Els
Dorssers.
De vrijwilligers van de VKKL hebben zich onder meer ingezet voor de redactie van de Kleine Kernen
Krant Limburg, de organisatie van LimburgLab en PlattelandsParlement Limburg, advieswerk m.b.t.
openbaar vervoer, de totstandkoming van het Accommodatie Plan voor Dorpen en Wijken, fotografie
en hand- en spandiensten tijdens bijeenkomsten, en vrijwillige procesbegeleiding in
dorpsontwikkelingstrajecten.

3.2

Meerjarenbeleidsplan 2014-2016

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. Deze zijn uitgangspunt voor de activiteitenplannen
2014-2015 en 2016, waarin uiteraard ook actuele thema’s en ontwikkelingen worden meegenomen.

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 bewonersinitiatieven en zelfsturing worden actief
gecommuniceerd en mogen daardoor vaak ook mensen verwelkomen, die via de traditionele kanalen
minder snel bereikt zouden worden. De VKKL heeft ervaren dat het gebruik van een divers scala aan
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communicatiemiddelen het beste resultaat oplevert. Soms is dat een oproep via Twitter en soms is
dat een goed persoonlijk gesprek.
Inmiddels heeft de VKKL zich ook aangesloten bij het digitale platform Maatschappelijk Netwerk
Limburg. Activiteiten en nieuwsberichten worden ook via dit platform verspreidt.

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.
• 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 samen met het platform Zorgen doe je Samen uit Noord Brabant voor de
ontwikkeling van faciliteiten voor zorg- en welzijnscollectieven in Limburgse en Brabantse
dorpen. Het platform, bestaande uit initiatiefnemers van de eerste zorgcoöperaties, wordt
ondersteund door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de Vereniging
Kleine Kernen Noord Brabant. De Koepel zorg coöperaties Zuid Nederland is opgericht, met
ondersteuning van CZ, en VKKL maakt daar onderdeel van uit.
• De VKKL is kartrekker van het Limburgse Platform voor de zorgcollectieven. Het Platform
Limburgse Zorgcollectieven wordt naast de VKKL-vertegenwoordiging gevormd door zes
afgevaardigden van de zorgcollectieven, twee gemeentelijke medewerkers en een adviseur
versterking Wmo en Huis voor de Zorg.
• 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.
• VKKL is Provinciaal Steunpunt (in oprichting) van het landelijk Netwerk Duurzame Dorpen.

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 5 bewonersorganisaties en 2
gemeenten als nieuwe leden uit Zuid-Limburg mogen verwelkomen.

3.6

Spirato

De vereniging voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, Spirato, is in 2012 opgericht. De VKKL
en Spirato werken sindsdien veel samen: op bijeenkomsten en conferenties presenteren ze zich
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gezamenlijk, en ook ondersteuningsvragen gericht op maatschappelijk vastgoed en
dorpsaccommodaties steken ze gezamenlijk in. De ontwikkeling van het Dorps Accommodatie Plan
was een gezamenlijk project en ook de verdere ondersteuning in de dorpen die met deze methodiek
aan de slag gaan, wordt gezamenlijk opgepakt.
Bestuursleden van VKKL zijn ook lid van het bestuur van Spirato. In 2015 is wederom financiering
gevonden zodat de continuïteit van het steunpunt weer is gerealiseerd.
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4.

Financieel jaarverslag 2014

Inkomsten
Bijdrage provincie

€

173.591,52

Contributie 2014

€

7.040,00

Rente spaarrekening

€

606,38

Diverse bijdragen

€

6.223,05

Totaal inkomsten

€

187.460,95

€

218.724,62

Uitgaven
Communicatie

€

6.566,20

Basisactiviteiten

€

53.970,75

Ondersteuning dorpen

€

10.512,91

WP

€

16.768,61

Zorg

€

36.115,88

Bijeenkomsten en ontmoetingen

€

49.004,94

verrekening spirato

€

156,60

LVKK

€

3.748,00

Vervoer

€

17.039,84

WUR

€

12.474,89

Overige projecten en werkzaamh

€
€

12.366,00
-

Werkatelier
Totaal uitgaven
aansluiting saldo
Beginsaldo

682,32

Inkomsten zonder overlopende pn

Bij

€

370.650,15

Uitgaven zonder overlopende pn

af

€

371.258,52

Eindsaldo

€

73,95

Beginsaldo

€

682,32

Spaarrekening

€

74.000,00

Inkomsten

€

187.460,95

Af: uitgaven

€

218.724,62

Overlopende posten 2013 credit

€

4.438,24

Af: Overlopende posten 2013 debet

€

24.022,48

Af: Overlopende posten 2014 credit

€

726,38

Bij: Overlopende posten 2014 debet

€

7.465,92

Eindsaldo moet zijn

€

30.573,95

saldo spaarrekening

€

30.500,00

Saldo betaalrekening

€

73,95

Totaal eindsaldo

€

30.573,95

Dit is juist
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