UITNODIGING

Gemeenschapshuis,

van het dorp

Schouder aan schouder, arm en rijk,
los van kerkelijke gezindheid of politieke identiteit,
geven de dorpsbewoners vorm aan de essentie van het menszijn.
Met elkaar en voor elkaar.
En dat allemaal in een dorpshuis! *
Gemeenschapshuizen vormen de ideale ontmoetingsplek voor de sociale netwerken in het ‘echte’ leven.
Limburg telt maar liefst 322 gemeenschapshuizen, maar hun functies verschillen. Er bestaat een grote variatie
in gemeenschapsaccommodaties. De behoeftes veranderen met de tijd en met de bevolkingssamenstelling.
Bewonersinitiatieven worden steeds belangrijker. We hebben te maken met vergrijzing, digitalisering en de
behoefte aan een andere balans in het besteden van onze vrije tijd. De gemeenschapshuizen zijn geen doel
maar een middel om tot leefbaarheid te komen. Waarbij een gezonde exploitatie op verschillende manieren
ingevuld kan worden. En daar willen we het over hebben in deze algemene ledenvergadering.
Online meeting en algemene
ledenvergadering
Als Vereniging Kleine Kernen
Limburg willen we onze
leden ontmoeten en inspireren.
Daarom nodigen we jullie van
harte uit voor onze online
algemene ledenvergadering op
woensdag 23 juni 2021 van
20.00 tot ongeveer 21.15 uur.
1. Het officiële eerste gedeelte
door de voorzitter zal ongeveer
15 minuten in beslag nemen. Zie
hiervoor de bijlagen. Stemmen en
deelnemen kan door op deze mail
te reageren. Ralph Tangelder en
Henk Wetzels zullen een toelichting geven op het jaarverslag en de
jaarrekening.
2. In het tweede gedeelte gaan
we in een talkshow-setting met
vier inspirerende gasten in gesprek
en kan iedereen interactief deelnemen met vragen en/of suggesties.

Onze gasten zijn:
Bert Coppelmans,
voorzitter van de Wieksjlaag in
Beringe
Hellen van den Bergh,
voorzitter van Stichting
Gemeenschapshuis Vilt Cascade
Henk Claessen, voorzitter van
Stichting ’t Patronaat in Sint Joost
Piet ten Haaf, adviseur VKKL

Inspireren en verenigen
Alle leden van VKKL hebben behoefte aan inspiratie. Dan is het
mooi dat onze eigen leden elkaar
tijdens deze online-uitzending
kunnen inspireren met hun eigen
verhalen! En natuurlijk is er voor
iedereen ruimte om te reageren
met vragen en/of suggesties.
Aanmelden en stemmen:
Onder in de mail vind je het
stemformulier, hierin kun je stemmen en aangeven dat je deelneemt
aan de ALV. Doe dit voor 17 juni en
stuur dit formulier terug naar
secretariaat@vkkl.nl. Je ontvangt
dan uiterlijk maandag 21 juni de
link voor de online deelname.
We hopen je online
te mogen begroeten.
Namens bestuur VKKL
* Fragment uit:
Hart van het Platteland,
driekwart eeuw dorpshuizen
in Friesland

