Jaarverslag 2012
Vereniging Kleine Kernen Limburg
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De Vereniging Kleine Kernen Limburg is in 2003 opgericht
met als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen ter
behoud of verbetering van de vitaliteit van kleine kernen in
Limburg. De VKKL doet dat door uitwisseling van kennis en
ervaringen en door activering, advisering en
belangenbehartiging.
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1.

Vitale dorpsorganisaties

De aandacht voor Actief Burgerschap en Zelfsturing is in 2012 enorm toegenomen. Decentralisaties
en bezuinigingen bij de overheid hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, maar vooral ook het
besef in dorpen en wijken dat leefbaarheid vooral door de inwoners zelf gemaakt wordt. Naast de
georganiseerde en geformaliseerde vormen van burgerinitiatief, zoals dorpsraden en
dorpsoverleggen, ontstaan er tevens allerlei ‘veenbrandinitiatieven’. Groepen mensen in dorpen en
wijken die zich, vaak kortstondig, rond een specifiek onderwerp verenigen. De basis van de
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) ligt bij de ruim 95 aangesloten dorpsorganisaties. Daarnaast
stelt zij haar kennis en netwerk ter beschikking aan andere vormen van burgerinitiatief.
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

Adviseur voor dorpen en gemeenten

Vanuit het kantoor van de VKKL in Horst is het secretariaat vijf dagen per week bereikbaar voor
vragen en adviezen. Naast de mail en de telefoon wordt ook steeds vaker de website en ons
twitteraccount gebruikt voor de communicatie met leden. Bestuur en medewerkers van de VKKL
gaan ook regelmatig op bezoek bij dorpsorganisaties, gemeenten en andere (maatschappelijke)
organisaties. Zo adviseerden we in 2012 onder andere over het opstellen van
dorpsontwikkelingsplannen, de effecten van bevolkingskrimp op de leefbaarheid in kleine kernen, de
consequenties van de decentralisatie van de AWBZ, samenwerking tussen verenigingen of tussen
dorpen en behoud van identiteit van dorpen.
Steeds vaker schakelen we daarbij ook andere (maatschappelijke) organisaties in, zoals Huis voor de
Sport en KNHM. Andersom vragen deze organisaties ons ook regelmatig om advies, bijvoorbeeld
over de communicatie met dorpsorganisaties.
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1.2

Bijeenkomsten en activiteiten

De VKKL organiseert regelmatig bijeenkomsten die in het teken staan van actuele thema’s en de
uitwisseling van kennis. Zo hebben we in 2012 onder andere meegewerkt aan krimpdebatten in de
gemeenten Gulpen-Wittem en Echt-Susteren en het Kennisatelier ‘Burgers in Actie’. VKKL is
daarnaast in samenwerking met anderen een aantal verkenningen rond thema’s gestart:
Sluiting kerken
Samen met de Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond is de VKKL een verkenning
gestart naar sluiting en herbestemming van kerken in Limburg. In de toekomst zullen steeds meer
kerken in Limburg leeg komen te staan. We hebben samen gekeken naar de ontwikkelingen in kleine
kernen, goede voorbeelden van herbestemming in de regio en de randvoorwaarden die het Bisdom
stelt.
Dorpsaccommodatieplannen
De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer vragen bij de VKKL binnen komen over
behoud van accommodaties en het hergebruik van leegstaande gebouwen. Sluiting van kerken,
scholen en gemeenschapsvoorzieningen zijn daarvan de grootste oorzaak. Samen met de Provincie
Limburg hebben we de mogelijkheden van een Dorpsaccommodatieplan bekeken. Met een
Dorpsaccommodatieplan ontwikkelen dorpen een brede visie op gebruik of hergebruik van
maatschappelijk vastgoed. In dit kader werkt de VKKL nauw samen met Spirato, provinciaal
steunpunt gemeenschapsaccommodaties.
Kracht in Limburg
Tijdens de bijeenkomst “Kracht van maatschappelijke coalities” op 15 november in het
Gouvernement Maastricht, is het initiatief geboren om een bijeenkomst voor Maatschappelijke
Organisaties en bedrijfsleven te organiseren onder de titel Kracht in NL café Limburg. De aanleiding
lag in de constatering dat maatschappelijke organisaties connectie zouden moeten maken met het
bedrijfsleven en andersom. Het bedrijfsleven werd gemist tijdens de bijeenkomst van 15 november.
De oproep aan organisaties om dit vraagstuk op te pakken leidde tot 23 personen die mee wilden
investeren in de vraag: “Hoe maak je als maatschappelijke organisatie contact met het
bedrijfsleven?” Achttien organisaties zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan met het leertraject, dat in
2013 een vervolg krijgt.
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2.

Projecten in 2012

2.1

LimburgLab

Op zaterdag 3 maart organiseerde de VKKL in samenwerking met 21 provinciale organisaties
Limburglab. Maar liefst 330 belangstellenden bezochten deze leefbaarheidsdag in Dok6 te
Panningen. Limburg kent een traditie van lokale (vrijwilligers)organisaties die een grote bijdrage
leveren aan de sociale samenhang, zoals de sportvereniging, kerkgemeenschap, ouderen-, jongerenen vrouwenvereniging, natuur- en milieuorganisaties, 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.
Duo’s van organisaties verzorgden elk een onderdeel van de Leefbaarheidsdag. Doelstelling was om
samen ideeën te ontwikkelen om de kracht en zelfredzaamheid van burgers verder te versterken.
LimburgLab maakte daarmee de kracht van mensen in Limburg zichtbaar 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 en zijn
daarom in 2012 nog tweemaal bijeen gekomen. Ook is er afgesproken dat er in 2014 weer een
LimburgLab georganiseerd gaat worden.

2.2

PlattelandsParlement Limburg

Na drie eerdere succesvolle edities organiseerde VKKL op 16 november voor de vierde maal een
PlattelandsParlement. Onder het motto ‘Welkom in ons dorp!’ kwamen zes leden van Provinciale
Staten en twee gedeputeerden in gesprek met allerlei vertegenwoordigers van kleine kernen in
Limburg, over onderwerpen zoals sluiting van scholen, het opzetten van zorgcoöperaties en het
herinrichten van dorpskernen. Ter introductie van de gesprekken werden drie filmpjes getoond van
initiatieven uit Heide, Trintelen en Koningsbosch. De filmpjes zijn terug te kijken via www.vkkl.nl.
Het PlattelandsParlement Limburg stond volop in de belangstelling van de media. Vooruitlopend op
de dag verscheen er al een interview met voorzitter Ben van Essen in Dagblad de Limburger. Op de
dag zelf waren er verslaggevers van Radio 1 en regionale omroep L1 aanwezig om een reportage te
maken. Hoewel de media vooral oog had voor negatieve ontwikkelingen ('Limburgse platteland loopt
langzaam leeg'), kan uit de gesprekken op het PlattelandsParlement geconcludeerd worden dat er
ook veel positieve ontwikkelingen gaande zijn op het Limburgse platteland. Er zijn veel
dorpsbewoners die zich in willen zetten voor de leefbaarheid in hun kern.
In de werkgroep PlattelandsParlement namen naast vertegenwoordigers van VKKL deel: Ydo Hoeben
(dorpsraad Maria Hoop), Huub Heijman (gemeente Echt-Susteren), Peter van Horen (voormalig lid
Provinciale Staten) en Wim van Osch (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij). Voor het
PlattelandsParlement Limburg 2012 zijn aanvullende financiële middelen ontvangen van KNHM en de
gemeente Echt-Susteren.

2.3

Wilde Plannen

Na een lange voorbereiding is de VKKL in september van start gegaan met het uitvoeren van het
jongerenproject Wilde Plannen. Het project brengt jongeren en hun dromen en ideeën over het dorp
in beeld. Door jongeren te interviewen en te filmen worden ideeën en stellingen in beeld gebracht,
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waarna in werkplaatsbijeenkomsten hierover met andere jongeren en dorpsbewoners wordt
doorgesproken. De filmpjes zijn te bekijken op www.wildeplannen.tv .
De dorpsraad gaat vervolgens met de jongeren aan de slag om de plannen uit te werken en uit te
voeren. De eerste pilots zijn met succes uitgevoerd in America (Horst aan de Maas) en Haelen
(Leudal). De start van een pilot in Molenhoek is na een eerste verkenning uitgesteld tot 2013. De
andere twee pilots zullen ook in 2013 opgezet worden. We zoeken voor de uitvoering van de pilots
ook nadrukkelijk samenwerking met het vaak aanwezige Jongerenwerk (professioneel of vrijwillig).
Voor de uitvoering van de pilot in America heeft de VKKL aanvullende middelen ontvangen vanuit het
Rabobank Maashorstfonds.

2.5

Proeftuin Zelfsturing

De belangstelling in de breedte voor de ideeën en activiteiten van de proeftuin neemt sterk toe.
Zowel gemeenten uit Limburg alsook daarbuiten tonen veel interesse voor theorie en praktijk van
zelfsturing. In Limburg zijn o.a. de gemeenten Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Leudal en GulpenWittem actief aan het onderzoeken hoe zelfsturing in hun gemeente geïntroduceerd kan worden. De
in de proeftuin deelnemende organisaties en overheden hebben in 2012 een breed scala aan
activiteiten uitgevoerd. De VKKL organiseerde een succesvol LimburgLab, waar het onderwerp “De
kracht van de lokale gemeenschap” centraal stond. In juni 2012 vond op de Floriade het kennisatelier
“Burgers in actie!” plaats, georganiseerd door het ministerie van BZK, de VNG en de gemeente Peel
en Maas, waaraan ook de VKKL een bijdrage leverde. Onderwerpen van het kennisatelier waren
zelfsturing en de nieuwe rollen voor gemeenschap en overheid. Tijdens deze bijeenkomst
presenteerde de proeftuin zelfsturing de publicatie ‘Zelfsturende vitale gemeenschappen’. De VKKL
heeft een bijdrage geleverd voor deze publicatie. In 2012 is de proeftuin gestart met een verkenning
van de mogelijkheden na 2013, als de projectperiode afloopt.

2.6

Zorgen doe je samen

Door bezuinigingen op zorgbudgetten verdwijnen voorzieningen uit de dorpen en wordt er een
sterker appèl gedaan op meer eigen inzet, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg. Aan de andere
kant zien we een opkomende belangstelling om als burger zelf weer de regie te voeren over de
leefbaarheid in kleine kernen. In 2012 meldde zich bijna maandelijks een nieuw zorginitiatief bij de
VKKL voor informatie en advies. Op uitnodiging kwamen de bij ons bekende zorginitiatieven op het
PlattelandsParlement bijeen. Voor de aanwezige initiatiefnemers een goede gelegenheid om elkaar
te leren kennen, van elkaar te leren en vooral te zien dat ze onderdeel vormen van een steeds groter
wordende beweging om als dorpen zelf zorg te organiseren. De VKKL heeft in 2012 in samenwerking
met de zustervereniging in Brabant en het Platform Zorgcoöperaties Brabant een plan opgesteld en
verfijnt om een gezamenlijk platform voor bovenstaande initiatieven op te zetten. Dit platform gaat
zich in 2013 inzetten om bestaande en nieuwe initiatieven te ondersteunen, kennis te delen en te
ontwikkelen en een lobby richting financiers van zorg op te starten.

2.7

Burgerschap in Krimpregio’s

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voerde de Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen (LVKK) in 2012 het project ‘Burgerschap in Krimregio’s’ uit in samenwerking met vier
provinciale VKK’s. Doelen van het project waren: Kennis vergroten bij dorpsbewoners over
demografische ontwikkelingen, inzicht bij dorpsbewoners vergroten over de gevolgen van krimp op
5

de leefbaarheid, dorpsbewoners activeren om samen met buurdorpen te werken aan oplossingen,
vrijwilligers opleiden die procesbegeleiding in de dorpen op zich nemen en inzicht verwerven in de
succes- en faalfactoren bij bovenvermelde processen.
In het kader van dit project werden zes Limburgse dorpen: Grevenbicht, Obbicht, Koningslust, Lomm,
Vilt en Ittervoort begeleid. Daarbij werd samengewerkt met Huis voor de Sport en KNHM. Een
belangrijk onderdeel van het project was het opleiden van een team vrijwillige procesbegeleiders. In
het najaar van 2012 zijn twaalf procesbegeleiders opgeleid, waarvan er vijf ook ingezet in de
begeleiding van de dorpen. De pilot loopt door tot maart 2013 en krijgt daarna een vervolg in de
werkwijze van de VKKL.

2.8

Landschap in Zicht

In het project Landschap in Zicht, later omgedoopt tot Natuur Dichterbij, werkten de VKKL en IKL in
2012 samen aan het activeren van lokale groepen vrijwilligers bij de zorg voor hun omgeving. De
VKKL heeft vooral in de voorbereiding een bijdrage geleverd. In de gemeente Venray is een
vrijwilligersgroep opgezet die in samenwerking met IKL en lokale partijen een aantal groene
activiteiten heeft opgezet. De meest in het oog springende activiteit was het opzetten van een
Kachelhoutbrigade. In Venray is er tijdens een dorpsradenoverleg informatie gegeven over Natuur
Dichterbij en zijn dorpsraden uitgenodigd om ideeën aan te leveren.

2.9

Spirato

Het jaar 2012 stond voor Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties Spirato in het teken van de
daadwerkelijke opstart. Tijdens de startbijeenkomst op 24 oktober onderstreepte gedeputeerde Noël
Lebens het belang van een verbindende vereniging voor de bijna 300 gemeenschapsaccommodaties
in Limburg die door een zelfstandig bestuur van vrijwilligers worden gerund. Na de startbijeenkomst
in oktober zijn in november 2012 een reeks van regiobijeenkomsten georganiseerd waarin Spirato
kennis mocht maken met tientallen gemeenschapsaccommodaties in Limburg.
De materie die de besturen van gemeenschapsaccommodaties voor de kiezen krijgen, is zeer divers.
De regelgeving wijzigt voortdurend. Verenigingen en inwoners stellen andere eisen aan
accommodaties en de financiële positie van veel gemeenschapshuizen staat onder druk. Tevens
kwam in de regio’s naar voren dat de situatie in elk dorp en buurt zo verschillend is. De Vereniging
Spirato gaat met deze en andere vragen aan de slag en zal in samenwerking met de kennis van het
landelijk platform, de dorpshuizen, de gemeenten en betreffende besturen van gemeenschapshuizen
wijzen op de verschillende mogelijkheden. Daarnaast zal er gekeken worden naar het collectief
belang en hoe deze gemeenschapsaccommodaties elkaar in de toekomst kunnen versterken. De
leden kunnen ook gratis gebruik maken van de dienstverlening van een inkooporganisatie. Bij deze
organisatie zijn kosten te besparen op diverse gebieden als energie-, afval- en Buma & Sena-kosten.
De Gemeente Leudal bevestigde in 2012 dat ze de eerste gemeente zal zijn die collectief alle zestien
gemeenschapsaccommodaties in 2013 de mogelijkheid biedt om lid te worden van de Vereniging
Spirato.
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3.

Organisatie VKKL

Het bestuur van VKKL kwam in 2012 tien maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Een
daarvan werden gekoppeld aan een bezoek in de regio. Dit jaar was het bestuur te gast in de
gemeente Horst aan de Maas om in gesprek te gaan met de daar aanwezige dorps- en wijkraden.
Daarnaast waren de bestuursleden regelmatig op pad voor overleg met, of het geven van
presentaties voor, de bewonersorganisaties, gemeenten en provincie, provinciale en landelijke
(maatschappelijke) organisaties en andere externe partijen. Ook nam een vertegenwoordiging van
VKKL op 15 november deel aan de provinciale themadag voor maatschappelijke organisaties.

3.1

Bestuur en medewerkers

Op de Algemene Ledenvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Met deze nieuwe leden
is het bestuur weer op volle sterkte en kan ze de uitdagingen voor de toekomst met nieuwe kracht
aangaan. Tegelijk met de benoeming van de nieuwe bestuursleden heeft de VKKL ook afscheid
genomen van bestuurslid van het eerste uur Henk Vestjens.
Het bestuur bestaat per 31-12-2013 uit: Ben van Essen (voorzitter), Rinus Janssen (secretaris), Bart
Janssen (penningmeester), Huub in de Braekt, Tiny Reijnders-Seerden, Alice Frijns-Stassen, Johan
Hoenink, Jan Jenneskens en Hay Engels.
Voor de uitvoering van het activiteitenplan en de ondersteuning van het bestuur heeft de VKKL voor
2012 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Noord-Limburgse welzijnstichting
Synthese. De werkzaamheden werden, in deeltijd, uitgevoerd door Alle Postmus (coördinator), Bram
Jacobs en Sjaak Sluiters. Dit team is in het voorjaar aangevuld met stagiair Ralph Tangelder van WUR.
Daarnaast heeft de VKKL een steeds groter wordend team van vrijwilligers voor onder andere de
redactie van de Kleine Kernen Krant Limburg, de digitale nieuwsbrief van
www.kennisplatformbewoners.nl, fotografie tijdens bijeenkomsten en procesbegeleiding.

3.2

VKKL cafés

De VKKL organiseerde in juni twee VKKL-cafés waar leden en bestuur met elkaar in gesprek gingen
over de toekomst van het dorpsradenwerk in Limburg. Beide avonden leverden veel thema’s en
leuke nieuwe inzichten op. Ook de rol van de VKKL werd (positief) kritisch onder de loep genomen.
Een andere conclusie was dat we vaker zo’n avond voor voorzitters moeten organiseren. Een
interessante suggestie was ook om de 30minners onder de dorpsraadsleden eens uit te nodigen voor
een dergelijke bijeenkomst. Wellicht dat zij met een hele verfrissende blik naar de toekomst kijken.
De input van beide avonden wordt gebruikt om het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2014-2016 op te
stellen.

3.3

Website en social media

Sinds september timmert de VKKL weer goed aan de weg op het internet. Na een lange radiostilte is
de website www.vkkl.nl helemaal vernieuwd. De website heeft niet alleen een nieuwe uitstraling
gekregen, maar is vooral ook actueler en biedt veel meer informatie op een gebruiksvriendelijke
manier voor zowel leden als niet-leden.
Daarnaast zijn we gestart met het gebruik van Twitter en Facebook voor zowel informatievoorziening
als communicatie.
7

Zo was het PlattelandsParlement te volgen via de hastag #PPL12 en heeft de groep vrijwillige
procesbegeleiders een eigen facebookpagina waar ze met elkaar communiceren. We willen hiermee
een nieuwe weg inslaan en ook nieuwe mensen bereiken.

3.4

Werkgroepen en samenwerkingsverbanden

VKKL neemt deel in een aantal samenwerkingsprojecten, werkgroepen of commissies, waaronder:
 Platformdorpshuizen.nl.: Dit is een landelijk samenwerkingsverband van provinciale
ondersteuningsorganisaties voor gemeenschapshuizen in dorpen.
 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.
 Kennisplatform bewonersinitiatieven Kleine Kernen: VKKL is een van de initiatiefnemers van het
interactief kennisplatform bewonersinitiatieven Kleine Kernen, kortweg de website:
www.kennisplatformbewoners.nl.
 Proeftuin zelfsturing: Doel van dit project is het versterken van het zelfregisserend vermogen van
bewoners van Limburg. De VKKL werkt hierin samen met de gemeenten Peel en Maas,
Valkenburg a/d Geul, Stichting Trajekt, Stichting Vorkmeer, Hogeschool Zuyd en de Provincie
Limburg.
Daarnaast zijn er in 2012 samenwerkingsafspraken of relaties met enkele organisaties op het vlak van
leefbaarheid in de kleine kernen van Limburg, te weten: KNHM afd. Limburg, IKL, Synthese, Stichting
Trajekt, Huis voor de Sport, deelnemende organisaties LimburgLab en de deelnemende organisaties
Kracht in Limburg.
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4.

Toelichting Financieel verslag

In het financiële verslag zitten een aantal afwijkingen ten aanzien van de begroting. De grootste
afwijkingen lichten we hieronder toe.
Vitale dorpsorganisaties
VKKL krijgt steeds vaker te maken met vragen om ondersteuning van initiatieven, vooral in
gemeenten waar geen lokaal welzijnswerk actief is. Daarnaast weten ook steeds meer nietgeformaliseerde bewonersinitiatieven, ook wel veenbrandinitiatieven, de weg naar de VKKL te
vinden. Beide ontwikkelingen zorgen voor een toename van het aantal uren voor ondersteuning
onder de noemer Vitale Dorpsorganisaties.
LimburgLab
De overschrijding van het begrootte budget voor LimburgLab 2012 (in de goedgekeurde begroting
Dorpendag Limburg genoemd) worden voor een groot deel verklaard door hogere kosten voor
accommodatie en catering op de dag zelf (de belangstelling was hoger dan verwacht) en de uren die
door het secretariaat zijn gemaakt in het vervolgtraject op LimburgLab 2014. De kosten worden deels
gedekt vanuit de bestemmingsreserve, zoals vastgesteld door het bestuur van VKKL op 20 juli 2012.
Zorgen doe je samen
De ontwikkeling van het project Zorgen doe je samen als onderdeel van het thema Zorg en
Zelfsturing en de voorbereiding van de samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen NoordBrabant en het Platform Zorgcoöperaties hebben meer tijd nodig gehad dan vooraf ingeschat.
Hierdoor zijn de uitgaven op dit terrein (en dan vooral de organisatie van activiteiten) achtergebleven
op de begroting. Ook zijn een aantal activiteiten tijdelijk ondergebracht bij de projecten LimburgLab
en PlattelandsParlement.
Burgerschap in Krimpregio’s
Voor het project Burgerschap in Krimpregio’s (in de begroting nog opgevoerd als Krimpdialogen)
heeft VKKL in het begin van 2012 via de Landelijke Vereniging Kleine Kernen Limburg aanvullende
middelen aangetrokken vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het
project heeft hiermee een dusdanige omvang gekregen dat VKKL aanvullende afspraken heeft
gemaakt met Stichting Trajekt voor uitvoering van onderdelen van dit project, wat de sterke
afwijking ten aanzien van de begroting verklaard. De overschrijding wordt daarnaast deels
gecompenseerd door de achtergebleven uitgaven voor het project Actualiseren en uitvoeren DOP’s.
In de praktijk blijken beide projecten veel raakvlakken te hebben.

9

5.

Financieel jaarverslag 2012

Inkomsten 2012

begroot

gerealiseerd

170.400,00

170.558,00

7.600,00

6.060,00

20.000,00

24.975,00

Fondswerving LimburgLab

0,00

4.500,00

Overige fondswerving en sponsoring

0,00

800,00

Fondswerving PlattelandsParlement

0,00

2.500,00

20.000,00

20.000,00

LVKK

0,00

8.537,00

Rente spaarrekening

0,00

2.208,91

218.000,00

240.138,91

begroot

werkelijk

Vitale dorpsorganisaties

24.900,00

31.387,65

Organisatie VKKL

45.600,00

48.609,89

LimburgLab

20.200,00

29.883,86

0,00

105.746,19

28.800,00

26.875,55

7.700,00

2.880,63

Wilde Plannen

41.000,00

36.685,12

Zorgen doe je samen

23.200,00

8.759,70

Burgerschap in Krimpregio's

20.000,00

56.788,41

Proeftuin Zelfsturing

7.700,00

5.237,51

Landschap in Zicht

3.900,00

748,21

Totaal

223.000,00

353.602,72

Reservering 2011

-15.000,00

Subsidies 2012
Contributie en abonnementen
Burgerschap in Krimpregio's

Fondswerving Wilde Plannen

Totaal
Uitgaven 2012

Spirato
PlattelandsParlement Limburg
Actualiseren en uitvoeren DOP's

208.000,00
Totaal inkomsten 2012
Reserving resultaat Spirato
Totaal uitgaven 2011
resultaat 2012

240.138,91
0,00
353.602,72
-113.463,81

Banksaldo 1-1-2012

141.104,22

Totaal inkomsten 2012

233.670,00

Totaal uitgaven 2012

329.516,68

Banksaldo 31-12-2012

45.257,54
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Inkomsten

240.138,91

Vorderingen per 31-12-2012

-9.046,91

Vorderingen per 31-12-2011

2.578,00

Totaal inkomsten 2012

233.670,00

Uitgaven

353.602,72

Schulden per 31-12-2012

-25.960,09

Geboekte schulden per 31-12-2011

1.874,05

Totaal uitgaven 2012

329.516,68

Geboekte schulden per 31-12-2012
Weemen Horst

1.701,96

Bestuurskosten

1.367,96

De Nassaurie Geraats

49,00

Exitable

3.406,15

All In Echt BV

4.589,23

Audica Video

538,79

Trajekt

14.307,00

Totaal

25.960,09

Vorderingen per 31-12-2012 die de VKKL nog heeft uitstaan:
Gemeente Leudal

918,00

Nog te ontvangen contributie 2012

920,00

Gemeente Echt Susteren: bijdrage PlattelandsParlement

2.500,00

Gemeente Peel en Maas: bijdrage LimburgLab

2.500,00

Rente spaarrekening

2.208,91

Totaal vorderingen per 31-12-2012

9.046,91

Jaarrekening VKKL per 31-12-2012
Activa
Vorderingen
Banksaldo
Balanstotaal

Passiva
9.046,91

Eigen vermogen

8.344,36

45.257,54

Bestemmingsres.

20.000,00

Schulden

25.960,09

Balanstotaal

54.304,45

54.304,45

Vermogenaansluiting
Vermogen 01-01-2012
Bestemmingsreserve Spirato
Verschil
naar bestemmingsreserve
AF resultaat
Vermogen 31-12-2012

11.808,77
110.000,00
-0,60
0,00
-113.463,81
8.344,36
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