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Het jaar 2017 was een jaar met veel hoogtepunten waaronder het derde 
European Rural Parliament in Venhorst, het zevende PlattelandsParlement in 
Hengelo (gemeente Bronckhorst) en de Dorpsvernieuwingsprijs met Witteveen 
als winnaar. Allemaal activiteiten waarin de kracht en de mogelijkheden van 
kleine kernen en het platteland naar buiten werden gebracht. 
Ook werd duidelijk dat de ontwikkelingen in de samenleving van invloed zijn 
op de bestaande structuren in de kleine kernen. Veel nieuwe burgerinitiatieven 
op het terrein van zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling vragen 
om een andere rol van dorpsorganisaties en dorpshuizen. Steeds meer 
komt het verbinden van bewonersinitiatieven en de verbinding van de 
dorpsgemeenschap met de lokale overheid centraal te staan. Ook dorpshuizen 
ontwikkelen zich in toenemende mate als sociale onderneming. Kernfuncties 
zijn ontmoeten en verbinden. 
In 2017 is speciale aandacht besteed aan groepen burgers die door een 
veelheid of combinatie van factoren minder mogelijkheden hebben om actief 
deel te nemen aan de samenleving. Denk daarbij aan oorzaken zoals een laag 
opleidingsniveau, laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid. Iedereen moet 
actief mee kunnen doen, maar om tot een Inclusieve Samenleving te kunnen 
komen, is ondersteuning op maat nodig. 
Met onze verenigingsstructuur en ons grote netwerk is het mogelijk om veel te 
doen met weinig geld. Maar er moet en kan meer. Bewoners zijn er klaar voor, 
er liggen ongelooflijk veel kansen. Daar het goede financiële antwoord  
op vinden, wordt de uitdaging voor de komende periode. 

Leidy van der Aalst 

Voorzitter LVKK

De LVKK is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen 
voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, 
met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in 
Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. In 2017 kreeg de LVKK bij de 
uitvoering van haar activiteitenplan financiële ondersteuning van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorwoord
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De veranderende rol van bewonersorganisaties

De rol van bewonersorganisaties is aan het veranderen. Steeds meer spelen ze een 
verbindende rol tussen verschillende initiatieven binnen de gemeenschap. Ook zijn ze 
partner van de gemeentelijke overheid en een belangrijke schakel bij het zoeken naar 
vormen van participatieve democratie. 

De Universiteit van Utrecht (onder auspiciën van prof. dr. Tine de Moor) onderzocht de 
veranderingen die zichtbaar zijn in de rollen en functies die dorpsorganisaties innemen. 
Hiertoe interviewden de onderzoekers een aantal dorpsorganisaties uit het ledenbestand van 
de provinciale verenigingen. Belangrijke conclusie lijkt te zijn (het eindrapport verschijnt begin 
2018) dat de dorpsorganisaties zoeken naar een nieuwe positie in het speelveld van overheid 
en bewonersinitiatief. Daarbij opteren zij steeds vaker voor een verbindende rol binnen de 
dorpsgemeenschap en tussen dorpsgemeenschap en gemeentelijke overheid.
Bij gemeentelijke herindeling wordt de roep naar gedifferentieerd kernenbeleid luider; in de 
provincies Groningen en Noord-Brabant zijn dorpen en (toekomstige) gemeenten begeleid bij 
het omschrijven van de wensen voor partnerschap en het geven van nadere invulling aan de 
rol van dorpsorganisatie en gemeente. 
De LVKK zet in 2018 een ondersteuningstraject uit om dorpen te begeleiden in hun nieuwe rol 
en werkt aan een waardenset voor partnerschap van gemeente en dorpsorganisatie.

De functie van dorpshuis verschuift

Binnen de dorpsgemeenschap is de functie van het dorpshuis sterk in ontwikkeling. 
Waar het dorpshuis vroeger vooral de facilitator van het verenigingsleven was, ontwikkelt 
en verbreedt het dorpshuis zich als verbinder en fysieke spil van het dorp, met 
bijvoorbeeld functies in het kader van de Wmo. 

Afgelopen jaar inventariseerden we de maatschappelijke ontwikkelingen voor zover die 
van invloed zijn op de rol van het dorpshuis binnen de gemeenschap. De functies van 
het dorpshuis verschuiven van een verhuurder van ruimten (hoewel die functie ook nog 
volop aanwezig is en ook zal blijven), naar een sociale onderneming van bewoners en 
netwerkpartners. 

Onze activiteiten in 2017
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Een voorbeeld hiervan is de 
Dorpskamer in Giessenburg, waar op 
31 augustus 2017 een bijeenkomst 
plaatsvond van het bestuur van 
de LVKK, actieve inwoners van 
Giessenburg en vertegenwoordigers 
van het ministerie BZK, afdeling 
Democratie en Burgerschap. De 
Dorpskamer biedt een breed spectrum 
aan activiteiten zoals taallessen voor 
statushouders, een haak- en breicafé 
en een repaircafé. Het dorpshuis heeft 
een mantelzorgtrefpunt met info-avonden over de Wmo en thuiszorg, biedt schaakles voor 
basisschoolleerlingen en heeft een vanuit jongeren geïnitieerd café, speciaal voor autistische 
kinderen in de leeftijd van 15 – 18 jaar en een speelkamer voor kinderen, bijvoorbeeld met het 
syndroom van Down. 

We publiceerden de brochure ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’ en begeleidden in pilots 
van verschillende aard, dorpshuisbestuurders in hun zoektocht naar een adequate rol in hun 
gemeenschap. De pilots werden uitgevoerd met individuele dorpshuizen; dorpshuizen uit 
eenzelfde gemeente én via open inschrijving met dorpshuizen uit dezelfde provincie. 
De brochure voorziet, gezien een afname van al 1200 exemplaren, in een grote behoefte.
In 2018 begeleiden we een aantal dorpshuizen bij hun oriëntatie.

De Vraagbaak als onmisbare informatiebron

Waar zouden we zijn zonder de Vraagbaak?

Voor de vele duizenden vrijwillige dorpshuisbestuurders (we vangen hierbij alle gemeen-
schapsvoorzieningen als Kulturhusen, buurthuizen en MFA’s onder de noemer dorpshuis), is 
de Vraagbaak de grote up-to-date informatiebron. De Vraagbaak beantwoordt jaarlijks 
ongeveer 20.000 vragen door handig gerubriceerd een enorme hoeveelheid kennis over alle 
aspecten van beheer, financiën, horeca-eisen, muziekrechten etc. beschikbaar te stellen.
In 2017 werd een twintigtal thema’s toegevoegd en meer dan honderd artikelen ingrijpend 
geactualiseerd. 
In 2018 continueren we dit en willen we een kwaliteitsslag maken door de leesbaarheid te 
verbeteren, met steun van het VSB-fonds.
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Het PlattelandsParlement agendeert 

Het PlattelandsParlement als stem van de actieve plattelandsbewoner, toont de kracht en 
kwaliteit van bewonersinitiatieven en beïnvloedt beleidsagenda’s.

Op 17 juni 2017 verzamelden bijna 300 bewoners van de kleine gemeenschappen op het 
platteland zich in Hengelo (Gld.) voor het zevende PlattelandsParlement. We organiseerden 
dit samen met het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, de P10. Langs 
verschillende programmalijnen (zoals: de coöperatie; het gemeenschapshuis/dorpshuis; 
wonen; Omgevingswet) toonden een twintigtal initiatieven en inspirerende inleiders de kracht 
van bewonersinitiatieven. Van het PlattelandsParlement maakte filmer Serge Calon een verslag.
Mede als vervolg op het PlattelandsParlement gaven we input aan de onderhandelaars bij de 
Kabinetsformatie en bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.
In 2017 was er in o.a. Gelderland en Limburg een provinciaal PlattelandsParlement, gericht 
op de provinciale beleidsmakers.
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Vertegenwoordigers van 39 landen nemen deel aan het 
European Rural Parliament

Het platteland staat voor grote uitdagingen. De gemeenschappen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de lokale, regionale, landelijke en Europese economie maar moeten tegelijker-
tijd een antwoord geven op de vragen van krimp, vergrijzing, zorg, leegkomend vastgoed, 
minder voorzieningen, snel internet, water en klimaat. Om deze thema’s Europabreed op 
de politieke agenda’s te krijgen, wordt iedere twee jaar het European Rural Parliament 
georganiseerd. Wij organiseerden de derde editie samen met de Vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant van 18 tot 21 oktober in en rond Venhorst, gemeente Boekel. 

Bijna 300 vertegenwoordigers uit 39 landen namen 
deel aan een programma met workshops, debatten 
en excursies. Belangrijke thema’s waren de (digitale) 
infrastructuur; de economische vitaliteit en de 
perspectieven voor jong en oud op het platteland. 
De succesvolle bijeenkomst leidde tot de ‘Verklaring 
van Venhorst’ en tot een update van het ‘Rural 
Manifesto’ dat was opgesteld tijdens het tweede ERP 
in 2015 in Schärding (Oostenrijk).  
Als onderdeel van het ERP vond op 19 oktober in 
kasteel De Keverberg in Kessel het symposium 
The Dutch Way plaats. Het symposium werd 
georganiseerd door de Commissie Internationale 
Oriëntatie: een samenwerkingsverband van de LVKK en HAN, Centre of Expertise Krachtige 
Kernen. Doelstelling was burgers over de grenzen heen met elkaar in contact te brengen en 
good practices breder bekend te maken.
Met de resultaten van het ERP is de beïnvloeding van de Europese Commissie; het 
Europarlement en verschillende Europese instituties nieuw leven ingeblazen, vooral met het 

oog op de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid vanaf 2020. Wij pleiten voor een sterk 
onderdeel gericht op plattelandsontwikkeling, met 
daarin veel ruimte en facilitering voor initiatieven van 
bewoners zoals in LEADER en CLLD (Community Led 
Local Development). We streven ernaar dat 15% van 
de beschikbare middelen wordt ingezet voor projecten 
van onderop, ter versterking van de infrastructuur en 
leefbaarheid.
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Meer aanmeldingen dan ooit voor de Dorpsvernieuwingsprijs 

Het Drentse dorp Witteveen winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

Tweejaarlijks organiseren we een editie 
van de Dorpsvernieuwingsprijs. Hierin 
‘strijden’ dorpen die de afgelopen 
periode aan de weg getimmerd hebben 
door hun plannen ter versterking van de 
leefbaarheid van hun dorp en regio, te 
realiseren, om de winst. Aan de editie 2017 
deed een record aantal deelnemers mee. 
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers 
van DOEN, Het Ministerie van BZK, en 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), 
had er een forse kluif aan om uit de 28 
inzendingen de drie finalisten te kiezen en 
vervolgens de winnaar aan te wijzen.
Winnaar Witteveen (met ruim 500 inwoners) 
vertegenwoordigt in 2018 ons land bij de 
strijd om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs
in Fliess, Oostenrijk.

Jongeren betrekken bij planvorming

Jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van de dorpsgemeenschap.

Bij velen leeft het beeld dat jongeren moeilijk te betrekken zijn bij het dorp. Dat zegt 
waarschijnlijk meer over de mensen die dat zeggen; jongeren organiseren zichzelf in andere 
clubjes en netwerken en kunnen goed hun eigen boontjes doppen.
Belangrijk is juist om hun initiatieven te erkennen en –waar nodig– te faciliteren. In 
Gelderland en Noord-Holland zijn dorpen begeleid en is een aanzet tot methodiekontwikkeling 
geweest om samen met jongeren op te trekken bij planvorming.
In Noord-Holland zijn tevens de voorbereidingen gestart voor het thema ‘Hoe jongeren te 
binden en te interesseren bij planvorming’. Dit zal een van de thema’s zijn op het Noord-
Hollands PlattelandsParlement 2018.
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Initiatieven welzijn en zorg 

Nog altijd ontstaan veel nieuwe initiatieven op het snijvlak van Welzijn en Zorg. Wij 
ondersteunen initiatieven en werken actief in het landelijk netwerk ‘Nederland Zorgt Voor 
Elkaar’.

Initiatieven beginnen veelal op het terrein van ontmoeting en samen eten. Soms groeien 
ze uit tot projecten waarbij woningaanbod voor zorgbehoevende ouderen in het dorp 
gerealiseerd wordt. Daartussen ligt een breed scala aan initiatieven. Wij participeren in het 
landelijk netwerk en werken mee aan regionale bijeenkomsten waarin zorginitiatieven elkaar 
ontmoeten en samen op kunnen trekken. 
De feestelijke lancering van het netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar, vond plaats op 25 maart 
tijdens het festival We Doen Het Zelf Wel, in Amersfoort. De LVKK was partner van dit festival 
voor actieve burgers. Hoofdgast was Jan Terlouw. 
Evenals in 2016, werd de LVKK gevraagd een publicatie te verzorgen in het magazine Sociaal 
Bestek. We interviewden hiervoor de aanjagers van Nederland Zorgt voor Elkaar: Ben van 
Essen en Jan Smelik onder de titel: 'Wie zorgt voor onze ouderen in de landelijke gebieden?' 
(Sociaal Bestek 2017, nummer 5). 
We werkten ook mee aan de publicatie ‘Wedde dat ’t lukt’, een gezamenlijk initiatief van de 
huisartsenpraktijk Wedde en Dorpsraad Wedde (Groningen).
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Openbaar vervoer, geregeld vanuit de bewoners

In verschillende provincies stappen bewonersinitiatieven in de leemte die de concessie-
verlener van het openbaar vervoer laat vallen. Vrijwilligers rijden de Wensbus en Buurtbus.

Onze begeleiding betrof voornamelijk initiatieven in Limburg die buiten de (provinciale) 
criteria van de Wensbus vielen; we organiseerden consultatiebijeenkomsten en 
inspiratiebijeenkomsten in verschillende gemeenten en begeleidden initiatieven bij de opstart. 
Uiteindelijk zijn twaalf initiatieven gesteund, waarvan er nu zes van start zijn gegaan en de 
overige nog in de opstartfase zitten. Met de provincie is een beperkte ondersteuning (door 
o.a. planningssoftware) geregeld voor openbaar vervoer dat door bewoners georganiseerd en 
uitgevoerd wordt.

Extra oog voor kwetsbare bewoners

De door de landelijke overheid gepropageerde participatiesamenleving vraagt actieve 
betrokkenheid van de bewoners. Echter: voor groepen burgers staan hun opleidingsniveau, 
laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid een actief participeren in de weg. 
Wij dragen met projecten bij aan de Inclusieve Samenleving.

Wij vinden dat alle leden van de dorpsgemeenschap, ook mensen met een laag inkomen 
en weinig opleiding, moeten kunnen deelnemen. In de Drentse dorpen Hollandscheveld en 
Gasselternijveen voerden we projecten uit.
In Hollandscheveld werd in samenwerking met Dorpscoöperatie Hollandscheveld, 
Humanitas en Solidair Groningen en Drenthe, de methodiek van de kanskaarten ingezet; In 
Gasselternijveen werd samen met Dorpsbelangen het concept ‘Sociale Huiskamer’ontwikkeld.
Beide projecten zullen in 2018 gecontinueerd worden.
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Kennis en ervaring delen

Een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden is het delen van kennis en ervaring. We 
doen dit met de provinciale verenigingen en de dorpsorganisaties en dorpshuizen; daarnaast 
ook met bedrijven en overheden - ook over de landsgrenzen heen. 

Wij delen de kracht en kunde van dorpsbewoners graag met andere dorpen. Hiertoe delen we 
kennis door middel van publicaties en provinciale en landelijke bijeenkomsten.
Voor de provinciale coördinatoren werden vier verdiepingsbijeenkomsten Dorpsorganisaties en 
vier verdiepingsbijeenkomsten Dorpshuizen/Gemeenschapsaccommodaties georganiseerd.
Op deze bijeenkomsten stond altijd een inhoudelijk thema in relatie tot ons Activiteitenplan 
centraal, zoals de veranderende rol van dorpsorganisaties en het dorpshuis. Hierbij kwamen 
diverse vragen aan de orde zoals: hoe ervaren we de verandering?; hoe gaan verschillende 
dorpsorganisaties en dorpshuizen daar mee om?; welke goede vernieuwende voorbeelden zien 
we en wat leren we hieruit?
Digitaal zijn het Netwerk Duurzame Dorpen (voor bewonersinitiatieven) en de Vraagbaak (voor 
gemeenschapsaccommodaties) van onschatbare waarde voor bewoners.

In 2017 publiceerde de LVKK de volgende uitgaven:
–   ‘Herbestemming Leegstaand Vastgoed’; ervaringen uit Drenthe, Gelderland en Overijssel.
–   ‘Vluchtelingenopvang’; vier dorpen delen de ervaringen tijdens de opmaat naar opvang.
 Deze twee brochures waren nog het resultaat van onderdelen van het Activiteitenplan 2016.
–   ‘Dorpsvernieuwingsprijs 2017’; 28 actieve dorpen werken aan leefbaarheid.
–   ‘Wat voor Dorpshuis willen we zijn’; een handreiking voor dorpshuisbestuurders over de rol
 en positie van de gemeenschapsvoorziening.
–   ‘Wedde dat ’t lukt’; handig boekje voor zorgzame initiatiefnemers.
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Samen bereik je meer!

Ook in 2017 werkte de LVKK samen met vele externe netwerkpartners. Een overzicht is 
opgenomen in de bijlage netwerkpartners.

Met tal van organisaties, bedrijven, overheden zijn (in sommige gevallen zeer intensieve) 
contacten geweest. Voorbeelden zijn: de ministeries van BZK en van VWS, De Nederlandse 
Bank en de Betaalunie, De Regiobank, Post.nl, Movisie, Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk NOV, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA, Nederland 
Zorgt Voor Elkaar, Universiteit van Utrecht (Tine de Moor), Wageningen University & Research, 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool, Netwerk 
Platteland, Humanitas en nog vele andere organisaties.

Verschillende provinciale verenigingen werken in Leader- of Euregioverband samen met 
dorpen en instellingen in Duitsland of België. Door bijeenkomsten van de Commissie 
Internationale Oriëntatie (een samenwerkingsverband met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
Learn for Life en Humanitas dat is ontstaan op initiatief van de LVKK), o.a. tijdens het Europees 
PlattelandsParlement, is met betrokken initiatiefnemers over de landsgrenzen gekeken en 
ervaringen uitgewisseld.

Intensief was het samenwerkingstraject met Post.nl die via ons de dorpsorganisaties om advies 
vroeg bij de invulling van hun nieuwe vestigingsbeleid van zowel postkantoor/servicepunt 
als brievenbus. Gemiddeld werd bijna 50% van de suggesties uit de dorpen door Post.nl 
overgenomen.
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Bestuur 

Op 31 december 2017

Dagelijks Bestuur
Leidy van der Aalst, voorzitter
Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter
Geert Hoogeboom, secretaris
Jan Boer, penningmeester
Ruud de Jong

Algemeen Bestuur
Behalve bovengenoemden ook nog:
Roelof Bos (Doarpswurk)
Rudi Slager (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Roy de Witte (OVKK)
Werner Ludwig (DKK Gelderland)
Nico Bijman (VKKNH / Dorpswerk Noord-Holland)
Ries Jansen (ZHVKK)
Jan Oudesluijs (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Ben van Essen (VKKL)
Frans Heldens (Spirato)
 

Leden

Aangesloten provinciale verenigingen 

Groninger Dorpen www.groningerdorpen.nl
Doarpswurk Fryslân www.doarpswurk.nl
Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe www.bokd.nl
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen www.ovkk.nl
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland www.dkkgelderland.nl
Dorpswerk Noord-Holland www.dorpswerknh.nl
Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen www.zhvkk.nl
Zeeuwse Vereniging van Kleinen Kernen www.zvkk.nl
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant www.vkknoordbrabant.nl
Vereniging Kleine Kernen Limburg www.vkkl.nl

Bijlage

Bijlage



Netwerkpartners

De Nederlandsche Bank
De LVKK is partner bij onderzoek naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van financiële 
voorzieningen. 

European Rural Communities Association
De LVKK is lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. in kennis-
deling en de organisatie van het Europees PlattelandsParlement (European Rural Parliament). 

Hogeschool Arnhem Nijmegen
De LVKK werkt samen met de HAN op het gebied van internationale samenwerking. Hierbij 
organiseren we uitwisseling op dorpsniveau en uitwisseling van kennis, ervaring en organisatie 
op landelijk niveau met Duitsland en België. De HAN neemt deel aan de jury van de 
Dorpsvernieuwingsprijs. 

KNHM
Samenwerking is er vooral op provinciaal niveau bij de organisatie van provinciale evenemen-
ten als Inspiratiedagen en PlattelandsParlement en op gemeentelijk niveau bij projecten.

Leader Nederland
Onderdeel van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) van de Europese Unie. 
Verschillende projecten uit leader richten zich op leefbaarheid van het platteland. 

Learn for Life
Samenwerkingspartner op het gebied van ‘een leven lang leren’, vanuit het perspectief van 
het Europese beleid op dit thema. 

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Onze zusterorganisatie in het stedelijk gebied. Inhoudelijk werken we samen rond 
bijvoorbeeld Right to Challenge of het beheer van gemeenschapsvoorzieningen. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Overlegpartner en partner bij thema’s als vernieuwing van democratie; versterking van 
democratie van onderop; lid jury Dorpsvernieuwingsprijs.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gesprekspartner en direct belanghebbende bij de initiatieven op het gebied van zorg en 
welzijn en gesprekspartner van het initiatievennetwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. 

Movisie
Partner in kennisdeling. 

Bijlage



Nederland Zorgt Voor Elkaar
Hét platform voor initiatieven op gebied van zorg en welzijn. Vele initiatieven ondersteunen 
elkaar en formuleren verlangens naar beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders. 

Netwerk Platteland
Partner in kennisdeling.  

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk  
De LVKK is lid van de NOV en participeert in werkgroepen over wet- en regelgeving rond vrij-
willigerswerk. 

Post.nl
De LVKK is sparringpartner als het gaat om beleidsvoornemens die het platteland raken. 

Regiobank
Wij participeren in de ‘Raad van Advies Leefbaarheid’ van de Regiobank waarin ontwikkelingen 
op het gebied van leefbaarheid van de kleine kernen worden besproken en geanalyseerd. 

Universiteit Utrecht
Voor het onderzoek naar de rol en functie van dorps- en wijkraden voeren Tine de Moor en 
Charlotte Witte van de UU onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met de LVKK. 

Volonteurope
Europese organisatie voor Vrijwilligerswerk, Sociale Rechtvaardigheid en Actief Burgerschap 
waar de LVKK (samen met 49 organisaties uit 20 landen) lid van is. Hierin participeert ook 
Humanitas, dat een lid van het bestuur levert. De LVKK participeert in het project ‘Rural Isolation’.   

Wageningen University and Research
Contacten gericht op onderzoek naar burgerinitiatieven. 

Waterschapshuis
Namens provinciale verenigingen voor kleine kernen participeren enkele personen in besturen 
van een waterschap.  

Colofon   maart 2018  
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