uitnodiging

Vrijwilligers behouden
in tijden van Corona:

O

nze 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.
Onze verenigingen, bewonersgroepen en vrijwilligers
zijn dus nu en in de nabije toekomst belangrijker
dan ooit.

2.	In het tweede gedeeltegaan we in een talkshowsetting met drie inspirerende gasten in gesprek
en kan iedereen interactief deelnemen met
vragen of suggesties. Onze gasten zijn:
	Joep Kleinen, voorzitter Provinciale
Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL)
Wim van Hest, bestuurslid van Nederland
Zorgt voor Elkaar en adviseur van Koepel
Zorgcoöperaties Zuid Nederland.
R uud van Eeten, directeur van het Huis voor de
Kunsten Limburg
	Jo Dohmen, voorzitter van Volontario, de Steinse
manier van waarderen van vrijwilligers.

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? Hoe kunnen we nu en in de toekomst met
z’n allen die broodnodige bewonersinitiatieven en
buurtprojecten vormgeven?

Samenwerking maakt sterk
Alle leden van VKKL hebben behoefte aan goede
ideeën en oplossingen. Op 16 november gaan we
hiermee samen online aan de slag. Zodat onze
vrijwilligers trots kunnen zijn en blijven op de zorg
voor elkaar en trots op hun vereniging.

Online meeting en algemene ledenvergadering
Als Vereniging Kleine Kernen Limburg willen we
onze leden ontmoeten en inspireren. Daarom
nodigen we jullie uit voor onze online algemene
ledenvergadering op 16 november van 20.00 tot
ongeveer 21.15 uur.
1.	Het officiële eerste gedeelte door de voorzitter
zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.
Zie hiervoor de bijlagen.
	Stemmen en deelnemen kan door op deze mail
te reageren en het stemformulier onder in de
tekst van de mail in te vullen en dit terug te
sturen naar secretariaat@vkkl.nl uiterlijk
op 11 november a.s.

Aanmelden:
Onder in de mail vindt u het stemformulier, hierin
kunt u aangeven dat u deelneemt aan de ALV. Doe
dit voor 11 november. U ontvangt dan uiterlijk
vrijdag 13 november de link voor online deelname.
We hopen u online te mogen ontmoeten.
Namens bestuur VKKL

Vrijwilligers

