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Voorwoord 
Het was een bijzonder en enerverend jaar door de pandemie.

Op deze wijze zullen vele verslagen over 2020 wel beginnen. Dat van ons vormt 
daarop geen uitzondering. Want ook de dorpsorganisaties en de dorpshuizen 
werden door de pandemie voor uitdagingen gesteld. Met name om nieuwe 
oplossingen te vinden voor de invulling van de kern van ons werk, namelijk het 
verbinden van en door dorpsbewoners. Hoe doe je dat in een tijd waarin de be-
hoefte aan ontmoeting en verbinding toeneemt en de beperkingen groot zijn?
Het was zoeken, maar er kwam ook energie voor creatieve oplossingen en vooral 
werd er digitaal een grote slag gemaakt. Was de drempel voor videobellen, di-
gitaal vergaderen en elkaar digitaal ‘ontmoeten’ tot nu toe erg groot omdat men 
gehecht was aan het vertrouwde, nu werden ook deze mogelijkheden enthousi-
ast aangegrepen. 

Was het allemaal zo rooskleurig? Nee, want de dorpshuizen hadden en hebben 
het financieel moeilijk. Gelukkig konden we dankzij onze verenigingsstructuur 
samen met de LSA dit jaar snel in actie komen om ervoor te zorgen dat ook de 
dorpshuizen voor beschikbare financiële compensatieregelingen in aanmerking 
konden komen. Het Rijk, de provincies en gemeenten droegen ook hun steentje 
bij. Maar de situatie blijft zorgelijk en ondanks het feit dat de dorpshuizen zelfs in 
de troonrede werden genoemd door de koning, moeten we er steeds weer voor 
waken dat we niet uit beeld verdwijnen. 
De verenigingsstructuur heeft haar kracht wel bewezen. Korte lijnen, een grote 
achterban en snel kunnen schakelen, zorgde ervoor dat met name de provinciale 
verenigingen veel ondersteuning hebben kunnen geven aan de lokale organisaties. 

Een bijkomend effect van de pandemie was dat veel, vooral oudere vrijwilligers 
tijdelijk moesten afhaken. Een aantal van hen heeft een andere tijdsinvulling ge-
vonden; ook hebben jongeren taken overgenomen, op hun eigen wijze. We zijn 
benieuwd hoe dat in de post-coronatijd uit gaat pakken. 
In dit jaarverslag is te lezen wat er allemaal toch nog doorgezet is aan activiteiten 
en waar we bijgestuurd hebben als gevolg van de pandemie. Ook hebben we 
onze eigen organisatie onder de loep genomen. 
Dit jaar heeft ons in ieder geval geleerd dat de kernfunctie van ons werk - ont-
moeten en verbinden - recht overeind staat en zeker in de nabije toekomst nog 
belangrijker wordt. Ook de vereniging heeft haar kracht weer bewezen. 
Met dank aan iedereen die zich dit jaar nog meer dan in andere jaren, heeft inge-
spannen voor de leefbaarheid van onze kleine kernen!

Leidy van der Aalst - Wolken
Voorzitter LVKK



We zijn een beweging!

14 februari 2020

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, loka-
le fondsen, wijkbedrijven, energiecoöpera-
ties, sociale ondernemingen; het zijn alle-
maal vormen waarin burgers zich verenigen 
om gezamenlijke maatschappelijke doelen 
te realiseren. Burgercollectieven zijn de mo-
tor van sociale innovatie en maatschappelijk 
rendement!

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, loka-
le fondsen, wijkbedrijven, energiecoöpera-
ties, sociale ondernemingen; het zijn alle-

maal vormen waarin 
burgers zich vereni-
gen om gezamenlij-
ke maatschappelijke 
doelen te realise-
ren.  Al deze kleine 
samenwerkingsver-
banden van bur-
gers – we vatten ze 
samen met de term 
‘burgercollectie-
ven’ – zijn onder-
deel van een grote 
beweging die het 

maatschappelijke landschap ingrijpend doet 
veranderen.

Acht organisaties, die staan voor duizenden 
actieve inwoners, hebben de krachten ge-
bundeld. Want als burgercollectieven heb-
ben we een sector gecreëerd die van groot 
maatschappelijk en economisch belang is. 
Een sector die beter in staat is de diensten 
en producten te leveren waar mensen om 
vragen. Die de kracht van de gemeenschap 
mobiliseert door niet ‘van bovenaf’ maar 
‘van onderop’ te organiseren. Maar het is 
een bumpy ride en tegelijkertijd is er nog 
veel meer mogelijk. 

Daarom gaan we 
landelijk samen-
werken aan het 
versterken van de 
burgerbeweging. 
Allereerst als het 
gaat om kennis, 
kapitaal en juri-
dische innova-
tie. De komende 
vijf jaar zullen we onze onderwerpen stevig 
agenderen bij de Ministeries. 

We willen:

•  Een kennisplatform dat kennisdeling en 
ondersteuning van initiatieven organiseert 
en beloning voor de inzet van degenen die 
de kennis ontwikkelen en delen.

•  Passende financieringsvormen per type 
burgercollectief voor opstart en dooront-
wikkeling van initiatieven.

Lees hier het mission statement en bekijk 
welke koepels en samenwerkingsverbanden 
een appèl op de overheid doen om midde-
len en beleid aan te passen vanuit de be-
hoefte aan:

•  Erkenning voor de onmisbare rol van bur-
gercollectieven bij  
verduurzaming van gemeenschap en pla-
neet.

•  Erkenning voor de onmisbare rol van bur-
gercollectieven bij  
de uitvoering van vastgesteld beleid.

•  Gezamenlijke doelstellingen om, samen 
met de ministeries,  
de komende vijf jaar aan te werken.  

https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/MissionStatement.GezamenlijkeBewonerscollectieven.pdf
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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 2020 
kreeg de LVKK voor de uitvoering van haar Activiteitenplan ondersteuning van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ontving zij voor projecten 
financiële steun van enkele Fondsen.

De LVKK werkt met een vierjarig beleidsplan en een jaarlijks activiteitenplan.
Eind 2019 stelden we ons nieuwe beleidsplan ‘Energieke dorpen in een dynamische de-
mocratie, Beleidsplan LVKK, Dorpenbeweging Nederland, 2020-2023’ vast.

Centrale aspecten in ons plan zijn:

• Democratische vernieuwing
• Participatie
• Kennisdeling en enthousiasmering

De LVKK blijft hierbij de verspreider van kennis en ervaringen van actieve bewoners in het 
landelijk gebied. De kennis en ervaring heeft betrekking op vele thema’s die voor bewo-
ners belangrijk zijn voor de leefbaarheid van hun dorp of regio. 

Het Activiteitenplan 2020 is op een andere manier uitgevoerd dan we voor ogen hadden. 
Door Covid 19 kwam in grote delen van het land het actieve dorpsleven stil te liggen. 
Deels door de overheidsmaatregelen, deels omdat de vrijwilligers die zich inzetten voor 
hun dorp zich tijdelijk terugtrokken, gingen vele activiteiten niet door.
Voor de LVKK en de provinciale verenigingen betekende het geen rust: integendeel, de 
leden stelden vragen wat nu wel en wat er niet mocht doorgaan; hoe de financiële klap-
pen op te vangen waren; hoe zo veilig mogelijk de wensbus wèl te laten rijden; hoe wel 
met de bewoners te kunnen blijven communiceren etc. 
Provinciale verenigingen overlegden met de gemeenten en met de provincies over de 
gevolgen van de pandemie en over mogelijke steunpakketten van die overheden. De 
landelijke vereniging zette met name voor de dorpshuizen (die met een flink gat in hun 
exploitatie te maken kregen) een lobby op.
Samen met LSA, VNG en Ministerie van BZK slaagden we erin dat de TOGS-regeling van 
het Ministerie van EZK ook open werd gesteld voor dorps- en buurthuizen. 
Daarnaast bereikten we met LSA en VNG dat het Ministerie van BZK een extra bedrag 
van € 17 miljoen via het Gemeentefonds uitkeerde voor de ondersteuning van dorps- en 
buurthuizen. Ook samen met de LSA kregen we voor elkaar dat Buma, Sena en Videma 
hun compensatie voor licentiehouders ook aan dorps- en buurthuizen uitkeerden.
Voor al dit lobbywerk maakte de LVKK gebruik van de resultaten van de onderzoeken die 
de provinciale verenigingen onder hun dorpshuizen hielden over de gederfde inkom-
sten en doorlopende vaste lasten.

Wat niemand kon voorzien, maar wat ook een ongelofelijke impact had op het dorps- 
leven was de uitbraak van Covid 19. Dorpsactiviteiten mochten geen doorgang vin-
den; vergaderingen werden afgelast; vrijwilligers voelden zich kwetsbaar en trokken 
zich (tijdelijk) terug als vrijwilliger; dorpshuizen werden gedwongen te sluiten.



Koning steekt hart onder de riem

30 maart 2020

Vanmiddag heeft koning Willem-Alex-
ander telefonisch contact gezocht met 
Nederland Zorgt Voor Elkaar. Namens 
Nederland Zorgt voor Elkaar heeft alge-
meen coördinator Jan Smelik de koning 
verteld over de vele spontane initiatieven 
die bewonerscollectieven in het hele land 
ontplooien om gezinnen en ouderen in 
deze crisis bij te staan.

De koning heeft zijn waardering overge-
bracht voor de saamhorigheid die be-
woners van wijken en dorpen in deze 
moeilijke tijd tonen, en tevens zijn dank 
uitgesproken aan al die vrijwilligers die 
actief zijn in zorgcoöperaties.

Maar Smelik heeft ook zijn zorgen geuit 
over het feit dat vele maatschappelijke 
initiatieven als gevolg van de Coro-
na-maatregelen ten onder dreigen te 
gaan. Omdat ze wel huurlasten hebben 
maar inkomsten missen, bijvoorbeeld 
doordat alle activiteiten in buurthuizen 
zijn afgelast. De overheid besteedt mil-
jarden om het bedrijfsleven door de crisis 
heen te helpen, maar voor maatschappeli-
jke organisaties is vooralsnog nauwelijks 
een vangnet. 

Laten we hopen dat veel van de huidige 
initiatieven ook na de Corona-crisis blijven 
voortbestaan en dat dit leidt tot een nieu-
we waardering voor deze gemeenschap-
skracht. 

De LVKK vormt samen met de NLZVE en 
zes andere organisaties een landelijke 
beweging voor het versterken van burger-
initiatieven. 

De foto van koning Willem-Alexander en Jan 
Smelik dateert van maart 2019 en is gemaakt 
tijdens een werkbezoek aan Brabantse zorg-
coöperaties.

Een tegen eenzaamheid
29 april 2020

Eenzaamheid onder ouderen komt helaas 
maar al te vaak voor. En zeker in deze tijd 
met de gevolgen van Corona is het belang-
rijk dat we oog hebben voor elkaar en extra 
oog voor ouderen in onze omgeving.

Landelijk bundelen meer dan 100 partijen, 
waaronder de LVKK, de krachten en voor-
beelden in de Nationale Coalitie tegen Een-
zaamheid. Neem eens een kijkje op www.
samentegeneenzaamheid.nl voor veel infor

matie, inspiratie (waaronder veel voorbeel-
den vanuit de provinciale verenigingen), 
initiatieven en campagne-informatie.   

Met het actieprogramma Eén tegen een-
zaamheid wil de overheid de trend van 
eenzaamheid onder ouderen doorbreken. 
Dit doen we met een brede beweging in de 
samenleving die ervoor staat dat ouderen 
meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook 
als ze minder vitaal en actief zijn. Zo bestrij-
den we eenzaamheid gezamenlijk.  
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We zagen ook positieve gevolgen van de Covid 19 pandemie. Zo waren er in veel dorpen 
initiatieven om de eenzaamheid van de (veelal oudere en kwetsbare) dorpsbewoners te 
bestrijden. Bezoekregelingen, klussendiensten, maaltijdvoorzieningen, boodschappen-
diensten en telefooncirkels werden opgezet. Maatjes hielden contact met de kwetsbare 
dorpsbewoners.
Een ander positief gevolg is de communicatie/relatie tussen de dorpsorganisaties, de 
dorpshuisbesturen en de provinciale verenigingen. Er waren veel vragen, waardoor er 
veel meer contact was met de leden. Er was veel informatie om te delen, waardoor veelal 
via webinars groepen leden werden bijgepraat en kennis werd gedeeld. De verwachting 
is dat het contact met de leden blijvend veelvuldiger digitaal zal gaan en dat voor kennis-
deling ook in de toekomst webinars ingezet zullen worden. Waarmee ook de contacten 
tussen de leden onderling worden versterkt. 
Er is nu in een versneld tempo veel ervaring en expertise opgebouwd in digitale informa-
tie-uitwisseling en communicatie. Daarnaast blijft het fysieke contact belangrijk.

Ook tussen de landelijke en provinciale verenigingen was het contact veelal intenser 
dan in ‘gewone’ jaren. Belangrijkste reden hiervoor waren de landelijke lobby voor de 
dorpshuizen en de kennisdeling via webinars.

Een gevolg van Covid 19 op dorpsniveau is dat veel oudere vrijwilligers geen activiteiten 
durfden te ondernemen. Voor een deel is hun plaats ingenomen door jongeren die deels 
corona-gerelateerde activiteiten opzetten. Dat biedt kansen voor de toekomst maar vraagt 
tevens zorg en aandacht voor de terugkeer van de vrijwilligers op leeftijd.

Covid 19 maakte ook duidelijk wat de kracht van de Verenigingsstructuur is:  
snel schakelen; snel data verzamelen; korte lijnen en groot bereik.

Als gevolg van de vele beperkingen door Covid 19 zijn veel activiteiten uit ons 
Activiteitenplan 2020 niet in 2020 afgerond. Ze liepen vertraging op doordat activi-
teiten eenvoudigweg niet door mochten gaan. Andere vooral omdat de energie bij 
de bewoners en bij de gemeentelijke overheid naar zaken ging die direct betrekking 
hadden op Covid 19. In plaats van geplande activiteiten zijn veel (zie hierboven)  
Covid19-gerelateerde activiteiten uitgevoerd.
Met het Ministerie van BZK werd in de zomer van 2020 afgesproken dat de activitei-
ten uit het plan eind april 2021 in principe afgerond zijn. (Nog niet wetende dat eind 
2020/ begin 2021 het land weer in lock down zou gaan)



Brochure: Ruimte voor jongeren

11 mei 2020

Dorpen als plezierige woonplek voor ieder-
een. Dat willen we allemaal! Dorpen waar 
zowel ouderen als jongeren fijn wonen. 
Toch zijn het vaak volwassenen die beden-
ken wat er ‘goed’ is voor een dorp. Er is nu 
een brochure die je als dorpsorganisatie 
op weg helpt met ideeën om jongeren te 
betrekken bij activiteiten en plannen.

De brochure Ruimte voor Jongeren komt 
voort uit het project Jong Platteland. Een 
project dat is uitgevoerd door de Landeli-
jke Vereniging voor Kleine Kernen, Dorp-
swerk Noord-Holland, Vereniging Kleine 
Kernen Limburg, Groninger Dorpen, Plat-
telandsjongeren NL en HAN University of 
Applied Sciences. 

Door in plattelandsgebieden op verschil-
lende manieren te werken met jongeren, 

hebben de deelne-
mers aan het project 
ervaren hoe jongeren 
zich (willen) inzetten 
om de leefbaarheid 
van hun dorp of regio 
ook in de toekomst goed te houden. Die 
ervaringen delen zij graag. De belangri-
jkste lessen vanuit het project zijn terug 
te vinden in de brochure. Ook zijn er tips 
opgenomen om zelf aan de slag te gaan. 

Jongeren in staat stellen om een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Dat is het 
achterliggende doel van de Maatschap-
pelijke Diensttijd (MDT), een programma 
van ZonMw. Jong Platteland was een van 
de 87 proeftuinen van dit programma 
(2018-2020). De jongeren die betrokken 
zijn geweest hebben een MDT gedaan.

Protest tegen kosten auteursrechten buurthuizen
19 augustus 2020

Bezwaar van de LVKK en de LSA 
om buurthuizen en wijkcentra aan 
te slaan voor auteursrechtver-
goedingen heeft succes gehad. 
De buurthuizen en wijkcentra 

konden door Corona niet open zijn 
en na 1 juni slechts beperkt open. 

LVKK en LSA hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen het aanvankelijke voornemen om de centra in deze periode wel te laten betalen. Dat voornemen is nu ingetrokken.

Alhoewel sportkantines vrijstelling hebben gekregen en compensatie krijgen voor hun 

licentie, verwachtten Buma Stemra; Sena en Videma dat buurthuizen en wijkcentra ook in de periode dat zij niet open konden zijn, betalen voor gebruik van muziek en beeld. Een oneer-lijke gang van zaken vonden de LVKK en LSA. Temeer daar juist deze maatschappelijke or-ganisaties met hun belangrijke functie voor de gemeenschap, door Corona zwaar financieel zijn getroffen en nog altijd onder druk staan. 

De LVKK en LSA hebben per brief om uitleg gevraagd en bezwaar geuit. En met succes, de auteursrechtorganisaties hebben inmiddels besloten ook compensatie te verlenen aan buurthuizen en wijkcentra.

https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdf
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Het Kleine Kernen Spel, dat we naar aanleiding van het onderzoek naar bewonersover-
legorganisaties van Tine de Moor samen met het Grafisch Ambacht (Nanda Jansen of 
Lorkeers) en de Universiteit Utrecht ontwikkelden, is ook in 2020 een goed instrument 
gebleken om bewonersorganisaties te laten reflecteren op hun doelen en werkwijzen. Het 
spel en de informatie die het oplevert, geeft duidelijkheid over de rol zoals zij die wensen 
te spelen en de afstemming met de gemeente daarover. Medio 2020 hebben we het spel 
geheel digitaal aangeleverd zodat het ook in tijden van Covid 19 gespeeld kan worden. 
Dat is ook gebeurd, al blijft het ‘live’ spelen de voorkeur hebben en meer dynamiek ople-
veren. 

Met het spelen van het Kleine Kernen Spel, en nog versterkt door de Covid-pandemie, is 
in 2020 erg duidelijk geworden dat veel dorpsorganisaties zichzelf in zekere zin opnieuw 
dienen uit te vinden.
De samenstelling van de groep ‘actieve bestuurders’ is geen afspiegeling van de bewo-
ners. We concluderen dat jongeren, gezinnen met kleine kinderen, laaggeletterden en 
inwoners afkomstig uit andere culturen, veelal niet of ondervertegenwoordigd zijn. Ook 
weten bestuurders veelal geen contact met deze groepen te leggen en mist men zodoen-
de hun input.
In veel dorpsoverleggen is dit punt van aandacht; in 2021 zal de LVKK hen aanmoedigen 
om hierin verbetering te brengen.

In een tiental gemeenten startten we met een traject om bewoners en gemeente samen te 
laten werken aan het ontwikkelen van een werkwijze waarop men straks de Omgevingswet 
in de gemeente gaat implementeren. Door Covid 19 is een aantal trajecten vertraagd. Ook 
door de inhoudelijke procesgang strekken enkele trajecten zich nog uit over geheel 2021.

Dezelfde thematiek is actueel bij de energietransitie en de opgaven via de RES (Regionale 
Energie Strategie). Ook hier is het zeer belangrijk om als bewoners in positie te komen. 
De manier waarop provincie, gemeenten en waterschappen met de RES omgaan is zeer 
verschillend en het is goed om hierover open met elkaar in overleg te treden. In 2020 is 
hiermee een start gemaakt; het komend jaar gaan we hier mee verder.

De rol van bewonersorganisaties verandert. 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. 
Hierbij wordt afstemming met de gemeente van nog groter belang. Bij de invoering 
van de Omgevingswet blijkt de afstemming tussen bewoners en gemeentelijke over-
heid eveneens een belangrijke voorwaarde voor succes.



Moties om dorpshuizen en wijkcentra onder 
TOGS-regeling te laten vallen aangenomen!
26 mei 2020

De maatregelen die de landelijke overheid 
heeft genomen ter bestrijding van het Co-
rona-virus hebben grote gevolgen voor 
de dorps- en wijkgemeenschappen 
in het land. Tot nu toe weigerde de 
minister de dorps- en buurthuizen 
tegemoet te komen. De Tweede 
Kamer heeft de moties die waren 
ingediend om wél in aanmerking 
te komen voor de TOGS-regeling, 
vandaag aangenomen.

Dankzij moties van Frank Futselaar (SP) en 
William Moorlag (PVdA) en vele inspannin-
gen van de LVKK, LSA, vertegenwoordigers 
van provincies en provinciale verenigin-
gen, gaat de regering opnieuw kijken of 
dorpshuizen en wijkcentra in aanmerking 
komen voor Tegemoetkoming schade CO-
VID-19.

De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun 
activiteiten moeten staken, waardoor bewo-
ners hun ontmoetingsplek en sociale contac-
ten kwijt zijn. De LVKK en LSA maken zich 
hier grote zorgen over. Door de wegvallen-
de opbrengsten van verhuur, grote activi-
teiten en consumpties staat de exploitatie 
onder grote druk.

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, 
betekent dit het wegvallen van een sociaal 
anker, waaraan juist na de crisis grote be-
hoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners 
maar ook voor de grote groep (veelal vrij-
willigers; soms met een betaalde beheer-
der) die het dorpshuis of wijkcentrum draai-
end houden, zijn de gevolgen immens. Juist 
deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte 
is aan contact en ontmoeting!

Het heeft de LVKK en LSA zeer verbaasd dat 
de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden 
uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming 
schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes  

 
 

die voor 
de tegemoet-

koming in aanmerking komen, moet zeer 
snel die van de dorps- en buurthuizen wor-
den toegevoegd. Voor de toekomst van deze 
belangrijke voorzieningen voor dorpen en 
wijken is deze verruiming noodzakelijk. Met 
het aannemen van de moties is nu een stap in 
de goede richting gezet. Daarbij is de hoop 
dat bij een ‘ja’ ook een brede uitvoering 
komt. Dat wil zeggen dat ook dorpshuizen 
en wijkcentra die buiten de SBI-code 88.999 
vallen, meegenomen moeten  worden.

Bijna helft van Groninger dorpshuizen vreest 
geldnood Dagblad van het Noorden, 28-04

Dorpshuizen en wijkcentra vrezen voor 
voortbestaan Telegraaf, 23-04

Ook dorpshuizen in zwaar weer door  
Coronacrisis Omroep Gelderland, 04-04

We hebben dorpshuizen hard nodig als de 
boel weer open gaat  RTV-Noord, 02-04

Overijsselse dorpshuizen en wijkcentra  
vrezen voor voortbestaan  RTV-Oost, 02-04

Dorpshuizen en wijkcentra in Noord-Holland 
hard getroffen door corona NH-Nieuws, 01-04

Toekomst buurthuizen onzeker door  
Coronacrisis 1Limburg, 31-03

https://www.dvhn.nl/groningen/Bijna-helft-van-Groninger-dorpshuizen-vreest-geldnood-vanwege-corona-25612964.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Bijna-helft-van-Groninger-dorpshuizen-vreest-geldnood-vanwege-corona-25612964.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/303952207/dorpshuizen-en-wijkcentra-vrezen-voor-voortbestaan
https://www.telegraaf.nl/nieuws/303952207/dorpshuizen-en-wijkcentra-vrezen-voor-voortbestaan
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2443105/Ook-dorpshuizen-in-zwaar-weer-door-coronacrisis
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2443105/Ook-dorpshuizen-in-zwaar-weer-door-coronacrisis
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/220767/We-hebben-dorpshuizen-hard-nodig-als-de-boel-weer-opengaat
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/220767/We-hebben-dorpshuizen-hard-nodig-als-de-boel-weer-opengaat
https://www.rtvoost.nl/nieuws/328550/Overijsselse-dorpshuizen-en-wijkcentra-vrezen-voortbestaan-door-coronacrisis
https://www.rtvoost.nl/nieuws/328550/Overijsselse-dorpshuizen-en-wijkcentra-vrezen-voortbestaan-door-coronacrisis
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264802/dorpshuizen-en-wijkcentra-in-noord-holland-hard-getroffen-door-maatregelen-corona
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264802/dorpshuizen-en-wijkcentra-in-noord-holland-hard-getroffen-door-maatregelen-corona
https://www.1limburg.nl/toekomst-buurthuizen-onzeker-door-coronacrisis?context=latestarticles
https://www.1limburg.nl/toekomst-buurthuizen-onzeker-door-coronacrisis?context=latestarticles
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De in 2019 door de vereniging DKK Gelderland ontwikkelde Vitaliteitsscan bleek ook be-
gin 2020 in den lande een gewild instrument waarmee dorpshuisbesturen en -medewer-
kers de positie van de voorziening in het dorp kritisch kunnen bekijken. Het geeft inzicht in 
sterke en zwakke kanten en laat zien hoe stappen voor verbetering gezet kunnen worden. 
Door Covid 19 kwam het uitvoeren van de Vitaliteitsscan nagenoeg stil te liggen. Veel 
dorpshuizen staan te popelen om (fysiek bij elkaar) de Vitaliteitsscan uit te voeren.
In 2021 zullen we de Vitaliteitsscan aanpassen aan de nieuwe na-Covid-periode en voeren 
we de aangepaste ‘Corona-proof-Vitaliteitsscan’ uit. De gevolgen voor dorpshuizen zijn 
namelijk groot: van verenigingen die opgehouden zijn te bestaan door Covid 19, tot vrij-
willigers die zich terugtrekken omdat ze zich niet veilig voelen en de doorstart met oude 
en nieuwe vrijwilligers.

Voor de vele duizenden vrijwillige dorpshuisbestuurders is de Vraagbaak de grote en 
up-to-date informatiebron. De Vraagbaak beantwoordt jaarlijks ongeveer 20.000 vragen: 
gewoon door handig gerubriceerd een enorme hoeveelheid kennis over alle aspecten 
van beheer, financiën, horeca-eisen, muziekrechten etc. etc. beschikbaar te stellen.
Na de grote verbeterslag in 2018 is het gebruik van de site licht toegenomen. In 2020 con-
stateerden we dat er toch nog een flink aantal artikelen is dat actualisatie behoeft of om 
een meer heldere uiteenzetting vraagt.
Alle provinciale verenigingen en de LSA en ’t Heft hebben een gedeelte van de Vraagbaak 
minutieus doorgenomen zodat van de volledige Vraagbaak nu is geïnventariseerd welke 
artikelen verbetering behoeven. We hopen in 2021 middelen te vinden om dit op te pak-
ken.

Binnen de dorpsgemeenschap is de rol van het dorpshuis het afgelopen jaar door 
Covid 19 veranderd. Een gedeelte van het jaar waren de dorpshuizen gesloten; 
een deel ook slechts zeer beperkt open voor het uitvoeren van zorgtaken. Gelukkig 
bracht Covid ook vernieuwing op gang: zoals digitale meetings en talkshows vanuit 
het dorpshuis onder het motto ‘het Dorpshuis komt naar u toe!’.
De verbreding van de functie van het dorpshuis werd vertraagd. Een aantal dorpshui-
zen benutten deze stille periode om tijd te nemen voor reflectie. We zien een ver-
schuiving van louter facilitator aan het verenigingsleven naar het faciliteren van de 
verbinding; ook een verbreding naar het uitoefenen van functies in het kader van de 
Wmo en het meer worden dan de fysieke spil in het dorp.

Waar zouden we zijn zonder de digitale Vraagbaak?



Project Jong Platteland: de opbrengsten

05 juni 2020

In het kader van Maatschappelijke Dienst-
Tijd werd in een aantal provincies het 
project Jong Plattland uitgevoerd. Doel: 
jongeren een stem te geven over hun eigen 
toekomst op het platteland.

Dorpsraden en gemeenten maken dorps-
visies en omgevingsvisies; maar al te vaak 
worden jongeren hierbij niet gehoord. Wij 
willen jongeren ruimte geven hun inbreng 
te formuleren en hun activiteiten te orga-
niseren. Wat zien zij als voorwaarden voor 
een vitaal platteland. De doelgroep van het 
project waren jongeren tussen 12 en 27 jaar 
die woonachtig zijn op het platteland. De 
regio’s waar het project zich afspeelde was 
in Midden Limburg; In Noord Holland en in 
(het aardbevingsgebied in) Groningen.

In Groningen is door een groep jongeren de 
JongerenTop georganiseerd waarbij 800 
jongeren met elkaar nadachten over een 
toekomst in het aardbevingsgebied. Wat is 
er voor hen nodig? De vele tips worden in 
groepen jongeren, samen met gemeenten 
uitgewerkt.
In Limburg dacht een groep jongeren mee 
over de toekomst van hun dorp, en organi-
seerden andere 
groepen jonge-
ren activiteiten 
voor jongeren 
in hun dorpen.

In Noord Holland werden in verschillende 
dorpen jongeren actief, gericht op de toe-
komst.

De belangrijkste behaalde doelen voor de 
jongeren zijn:
•  Zelfvertrouwen: wij hebben iets te bieden; 

er wordt naar ons geluisterd.
•  Vaardigheden geleerd: Plannen; Samen-

werken; Budgetteren; Communiceren
•  Besef dat we zelf kunnen bijdragen aan de 

toekomst van ons dorp.

De belangrijkste behaalde inzichten voor de 
dorpsorganisaties zijn:
•  Realiseren dat jongeren iets toevoegen; 

dat je hen ruimte moet geven.
•  Realiseren dat je mèt in plaats van over 

jongeren moet praten.
•  Je organisatie en communicatie dient aan 

te passen.

De gehele eindrapportage met alle leerpun-
ten en ervaringen kunt u downloaden via de 
link. Ook is er een online flyer gemaakt met 
resultaten, aandachtspunten en tips.

https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdfhttps://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdf
https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdfhttps://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdf
https://www.lvkk.nl/fileadmin/nieuws/Ruimte_voor_Jongeren__3_.pdf
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Alom bekend is dat de positie van starters op de woningmarkt uitermate zwak is. Covid 19 
heeft de aantrekkelijkheid om huizen in het landelijk gebied te kopen nog verder ver-
hoogd waardoor de prijzen nog meer stegen. Voor ouderen is de combinatie van wonen 
en zorg een belangrijke voorwaarde om in het dorp te kunnen blijven wonen.
De LVKK verzorgde mede een workshop op de conferentie van BZK, provincie Overijssel 
en Platform 31 waarin de wensen en mogelijkheden van gericht bouwen voor deze groe-
pen worden onderzocht en soms ook concrete plannen worden gemaakt.
Provinciale verenigingen in o.a. Gelderland en Noord-Brabant hielden uitgebreide wo-
ningbehoefte-onderzoeken onder de bewoners in het landelijk gebied.
Daarnaast begeleiden we in een tiental dorpen/gemeenten de plannen die het bouwen 
voor jongeren en senioren realiseren. Ook deze trajecten liepen door Covid 19 vertraging 
op.
Het traject in Aalten is inmiddels zeer succesvol en een voorbeeld binnen Nederland.
Het thema wonen krijgt aandacht bij de viering van het 45-jarig bestaan van de LVKK in 
2021. De voorbereidingen daarvoor zijn in het najaar van 2020 begonnen.

Begin 2020 begeleidden we Esbeek bij de inschrijving als deelnemer voor de Europe-
se Dorpsvernieuwingsprijs. Een mooie inschrijving die door de internationale jury in het 
voorjaar ook werd ingeschaald bij de groep kanshebbers. Esbeek was er helemaal klaar 
voor maar ook hier gooide Covid 19 roet in het eten. De jurybezoeken, die altijd in het late 
voorjaar/vroege zomer plaatsvinden, konden geen doorgang vinden.
Uiteindelijk besloot ARGE de jurybezoeken te verzetten naar voorjaar 2021. Het is nog 
onduidelijk of die doorgaan of dat ARGE op grond van het ingeleverde materiaal een win-
naar gaat aanwijzen. Wij hopen op het eerste…

Normaal gesproken zouden we eind 2020 starten met de voorbereidingen voor editie 
2021 van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs, om de opvolger van Esbeek te gaan 
bepalen.
Doordat veel dorpen andere zaken aan het hoofd hebben dan inschrijfformulieren voor 
prijzen èn omdat het erg onzeker is of in 2021 jurybezoek kan plaats vinden, hebben we 
besloten de voorbereidingen in 2020 op te schorten en voorjaar 2021 te beslissen of de 
editie 2021 doorgang gaat vinden.

Een van de meest belangrijke, actuele thema’s in het landelijk gebied is de 
mogelijkheid voor starters èn voor senioren, te blijven wonen in de regio  
waar zij mee verbonden zijn.

Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2020

Nationale Dorpsvernieuwingsprijs



Tijdens bezoek delegatie BZK aan Rhenoy veel aandacht voor Omgevingswet
08 september 2020

Ieder jaar bezoekt een delegatie van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling 
Democratie en Burgerzaken, op uitnodi-
ging van de LVKK een kleine kern van een 
gemeente. Doel: met actieve inwoners in 
gesprek gaan over ontwikkelingen en leef-
baarheid van het dorp en de kern. Hierbij is 
ook altijd een vertegenwoordiging van het 
bestuur van de gemeente aanwezig. Gezien 
het belang van dit bezoek is besloten dit 
ook in dit bijzondere (Corona)jaar door te 
laten gaan. Met een iets kleiner gezelschap 
dan doorgaans, werd op 4 september een 
bezoek gebracht aan Rhenoy, gemeente 
West Betuwe.

Een centraal thema tijdens dit bezoek was 
de Omgevingswet. In een wandeling door 
het dorp gaf Twan van Meer, voorzitter Ver-
eniging Dorpsbelangen Rhenoy, uitleg bij 
mooie, historische plaatsen in het dorp. Hij 
sprak de hoop uit dat de Omgevingswet het 
bewoners gemakkelij-
ker maakt de overheid 
te bereiken en omge-
keerd; dat samenwer-
king beter wordt.

Dat de praktijk (nog) 
weerbarstig is, blijkt 
uit wensen die het 
dorp heeft voor de bij 
toeristen en bewoners 
recreatief veel gebruikte 
Lingedijk. Hier iets ont-
wikkelen is ingewikkeld 
omdat je te maken hebt 
met verschillende over-

heden: de dijk is van het Waterschap; de 
weg op de dijk van de gemeente; de bosjes 
ernaast van Staatsbosbeheer. Voordat die als 
één overheid optreden, stroomt er nog heel 
wat water door de Linge. 

Tijdens het bezoek bleek dat ook hier Co-
rona veel activiteiten en initiatieven in de 
dorpen heeft stilgelegd. Langzaam verbetert 
dit iets, maar verenigingen missen nog de 
mogelijkheid volop te draaien. Een groep 
bewoners durft nog niet deel te nemen aan 
activiteiten en een groep vrijwilligers haakt 
om meerdere redenen af.
In het activiteitenplan 2021 zal de LVKK veel 
aandacht geven aan de ‘her-opstart’ van 
het gemeenschapsleven inclusief het dorps-
huis. Bij dit laatste is de vraag vooral welke 
functie het dorpshuis heeft en hoe deze kan 
vernieuwen.

https://www.lvkk.nl/fileadmin/user_upload/Presentatie_omgevingswet_04092020.pdf
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In 2020 werd pijnlijk duidelijk dat een groeiend aantal bewonersinitiatieven met betrek-
king tot het lokaal opwekken van zonne-energie problemen hebben en zullen krijgen 
omdat het leveren aan het netwerk onmogelijk is door te lage capaciteit van het netwerk. 
Of eigenlijk: dat prioriteiten bij toewijzing van ruimte op het netwerk elders liggen.
Dorpen ervaren dit als zeer frustrerend. De energietransitie heeft slechts kans van slagen 
als bewoners daar zelf invulling aan kunnen geven en opbrengsten van de transitie ook 
aan hen ten goede komen. In dorpen liggen kleinschalige mogelijkheden en de verdien-
sten kunnen direct terugvloeien in de dorpsgemeenschap.
We begeleidden vier dorpen bij hun zoektocht naar mogelijkheden en eventuele inpassin-
gen in de RES (Regionale Energie Strategie). De 30 Regionale Energie Strategieën komen 
vaak tot stand zonder echte dialoog met bewoners en afstemming op hun initiatieven. Wij 
ondersteunen dorpen bij initiatieven die leiden tot minder energiegebruik; zelf opwekken 
van energie; aardgasvrij bouwen en gebruik van restwarmte.

Door verschillende provinciale verenigingen is veel actie ondernomen rond de problema-
tiek van leegstaand vastgoed in het landelijk gebied. Het betreft veelal kerken, agrarische 
gebouwen en maatschappelijk vastgoed als scholen en bejaardenhuizen.
Met name door de OVKK (Overijssel), VKKL (Limburg) en VKKNB (Noord-Brabant) zijn sym-
posia/webinars georganiseerd om samen met RCE, Bisdommen, LTO en gemeenten te 
onderzoeken welke mogelijkheden tot herbestemming er zijn en hoe kan worden aange-
sloten bij initiatieven tot herbestemming in de dorpen.
Veel aandacht is er hierbij voor herbestemming van kerken: zij zijn immers veelal beeldbe-
palend voor het dorp en dorpelingen willen dat stukje van de dorpsidentiteit bewaren.

2020 was het jaar tussen twee landelijke en twee Europese PlattelandsParlementen in. 
We begonnen voorzichtig met de eerste voorbereidingen voor PlattelandsParlement 
2021. Nog onduidelijk is of editie 2021 in de gebruikelijke vorm kan worden gehouden.
Het PlattelandsParlement 2019 wierp wel op een onverwachte manier zijn vruchten af. De 
contacten op dat PlattelandsParlement, gelegd met parlementariërs, kwamen zeer goed 
van pas bij de uitgebreide lobby voor de ondersteuning van dorpshuizen die door de 
Covid-pandemie moesten sluiten en in eerste instantie door het Ministerie van EZK buiten 
de werking van de TOGS-regeling vielen. Een Kamermotie om dorpshuizen wèl onder de 
regeling te brengen, haalde na de lobby een meerderheid en werd uiteindelijk door de 
regering overgenomen.

Duurzaamheid en energietransitie

Herbestemming leegstaand vastgoed

PlattelandsParlement
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In maart 2020 startte het project ‘Welcoming Spaces’ dat wordt gefinancierd door het 
Europese Horizons 2020 programma. Hierin werken vijf Europese Universiteiten (Utrecht, 
Siegen, Warschau, Bologna, A Coruna) samen met vijf Europese ngo’s uit dezelfde landen 
als de universiteiten.
Het project onderzoekt of vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten kunnen 
bijdragen aan vitalisering van krimpregio’s. De LVKK bracht haar ervaringen met bewoner-
sinitiatieven op dit vlak in.
Daarnaast organiseerden we in november samen met de Universiteit Utrecht een digitale 
conferentie met burgemeesters en wethouders uit Nederland om hun ervaringen, vragen 
en oplossingen rond de participatie van statushouders en arbeidsmigranten in hun dorps-
gemeenschap uit te wisselen.
Belangrijkste vragen die naar voren kwamen (en in 2021 in vervolgbijeenkomsten ook met 
de COA en bedrijven worden besproken) zijn: 
1. De match tussen statushouders en de gemeente waar hij/zij wordt geplaatst 
2. De verhouding tussen bewonersinitiatieven; overheidsinitiatieven en bedrijfsinitiatieven 
en waar verantwoordelijkheden voor integratie van arbeidsmigranten liggen.

In dit project – onderdeel van het Europese Erasmus+ programma - werken we samen met 
Duitse, Oostenrijkse en Belgische zusterorganisaties. Uitgangspunt is het DORV-model 
om samen met dorpsbewoners te onderzoeken of en zo ja, welke behoefte er is om een 
dorpshuis/multifunctioneel centrum te starten in het dorp. In Nederland loopt het traject in 
Zuid-Limburg en wordt het uitgevoerd door de VKKL. Het traject oogt hoopvol en we gaan 
ervan uit dat het (over twee jaar) een waardevolle methode oplevert die elders in Neder-
land kan worden ingezet.

Sinds medio 2020 hebben we intensieve contacten met het IPH voor positieve gezond-
heid. De verenigingen in Limburg en Groningen werken met dit concept. In 2021 willen 
we dit uitbouwen.

Welcoming Spaces

Nah Da project

Positieve Gezondheid



Blog Vergeten Vastgoed

29 september 2020

Er is bijna geen wijk of dorp zonder plek 
voor ontmoeting. Thijs van Mierlo (LSA 
Bewoners) en Koos Mirck (LVKK) schatten in 
dat het hier om zo’n tienduizend gebouwen 
gaat. Toch wordt dit type maatschappelijk 
vastgoed vaak niet opgemerkt als het om de 
verduurzamingsopgave gaat. Vastgoedei-
genaar is in een groot aantal gevallen de 
gemeente, die financieel niet wint bij een 
verduurzamingsopgave in een tijd van 
bezuinigingen. Besturen staan veelal open 
voor de verduurzaming maar zien op tegen 
de complexiteit van het maken van keuzes, 
het werken aan een uitvoeringsplan en vin-
den van financiering.

In een blog op de website energieslag.rvo.nl 
doen Van Mierlo en Mirck een oproep aan 
provincies om besturen van gemeenschaps-
accommodaties te ontzorgen.  “Provincies 
staan voor de keuze om binnen het ontzor-
gingsprogramma maatschappelijk vastgoed 
een keuze te maken voor categorieën vast-

goed. Hierdoor komen midde-
len vrij om adviseurs en coaches in te zetten 
die eigenaren van maatschappelijk vastgoed 
ontzorgen. Wij roepen provincies op om 
buurt- en dorpshuizen niet te vergeten. Een 
keuze met enorme maatschappelijke impact 
en een keuze die verduurzaming zal versnel-
len vanuit de leefwereld van inwoners.” 

Lees hier het volledige blog
Op de foto: Buurthuis De Boomtak in Tilburg. 
Buurtbewoners financierden zelf de aankoop 
van het pand en plaatsten zonnepanelen.

Flexwonen in dorpen en kernen
29 oktober 2020

In de week van maandag 19 tm 23 oktober vond het Congres Flexwonen plaats. Onder leiding van Frank Wassenberg (Platform31) werden tijdens dagelijkse verdiepingssessies de mogelijkhe-den voor flexwonen verkend. Op 23 oktober om 14.00 uur was er een sessie gericht op flexwonen in dorpen en kernen.

Flexwonen is niet alleen voor steden, maar kan even goed een oplossing bieden voor de woonsituatie in het landelijk gebied. Wat zijn de woonproblemen in dorpen, voor wie, en wat zijn mogelijke innovatie en flexibele woonoplossin-gen? Hoe kan flexwonen een brug vormen voor groepen dorpsbewoners die nu niet aan de bak komen?

Koos Mirck (LVKK) schetste tijdens de sessie op 23 oktober een landelijk beeld. Welke groepen komen moeilijk aan woonruimte, en verschilt dat beeld per regio?
Peter van Heek (DKK Gelderland) vertelde over de Achterhoekse Wooncoöperatie, een organi-satorisch model waarin woningen voor jongeren collectief worden beheerd.
Richard Ditzel van Vechtdal Wonen deelde zijn ervaringen over de tiny houses die de corpora-tie heeft voor spoedzoekers in Dedemsvaart en Hardenberg.

Deze en andere sessies zijn terug te zien via de link

https://www.lsabewoners.nl
https://www.lsabewoners.nl
https://energieslag.rvo.nl
https://energieslag.rvo.nl/groups/view/783061a0-19f5-4960-ad1c-b10bec438c0d/maatschappelijk-vastgoed/blog/view/f4e44a30-a2ba-4d2d-80a5-754a9c460c75/vergeten-vastgoed
https://congresflexwonen2020.nl
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Een belangrijke meerwaarde van de Landelijke Vereniging, als samenwerkingsverband en 
overkoepeling van provinciale Verenigingen die de dorpsorganisaties direct ondersteu-
nen, is om ervaringen te bundelen: we halen ervaringen in verschillende dorpen op en 
verspreiden die over het hele land door brochures en via social media; via de Vraagbaak 
en via het Netwerk Duurzame Dorpen. 
Coördinatoren, Dorpshuisconsulenten en bestuurders wisselen kennis en ervaring uit en 
brengen elkaar en - via hen - dorpsinitiatieven, in contact met innovatieve bedrijven en 
initiatieven. Kennis nemen en leren van elkaars ervaring staat op alle niveaus van de orga-
nisatie centraal.

Dit jaar is door onze provinciale verenigingen, als gevolg van Covid, veel werk gemaakt 
van digitale kennisdeling en digitaal vergaderen. Digitale themabijeenkomsten werden 
door honderden (!) leden en niet-leden gevolgd; kennisverspreiding via webinars nam 
een hoge vlucht. Hoewel elkaar fysiek ontmoeten de kernactiviteit is van ons werk, biedt 
digitaal elkaar informeren en overleggen veel nieuwe mogelijkheden. Afstanden worden 
daardoor gemakkelijker overbrugbaar en de toegankelijkheid wordt vergroot. Topthema’s 
hierbij waren wat er wel en niet mogelijk was in het dorpshuis en hoe dit goed te organise-
ren viel zodat aan de corona-regels werd voldaan.

Onze inzichten over wat de belangrijke elementen van leefbaarheid van het landelijk 
gebied zijn, en met name ook de plaats die het bewonersinitiatief daarbij kan innemen, 
delen we met een brede groep van netwerkpartners.
Gericht delen we kennis met de Tweede Kamer; met Ministeries; met grote bedrijven als 
Geldmaat en Post.nl. Internationaal delen we kennis en ervaring met zusterorganisaties uit 
bijna alle Europese landen en maken we ons gezamenlijk sterk voor een sterkere positie 
van het landelijk gebied en aandacht voor thema’s als economische bedrijvigheid; mobili-
teit; zorg en ook opvang van vluchtelingen.

Kennis halen we en delen we ook met de NOV, de overkoepelende organisatie van Vrijwil-
ligersorganisaties in Nederland. We participeren in een aantal werkgroepen op het gebied 
van wet- en regelgeving en stimuleren de NOV om concrete ondersteuning aan te bieden 
aan haar leden op bijvoorbeeld gebied van de WBTR, de UBO en de Alcoholwet.

De LVKK is lid van ERCA, de European Rural Community Association, en heeft nauwe 
banden (o.a. in het kader van het Europees PlattelandsParlement) met ELARD (de over-
koepeling van Leader-initiatieven) en PREPARE (overkoepeling van vooral Oost-Europese 
organisaties).
De LVKK is ook de initiatiefnemer van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa.

Kennisdeling
Belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden is het delen van kennis en ervaring. 
We doen dit met de provinciale verenigingen en de dorpsorganisaties en dorpshui-
zen; daarnaast ook met bedrijven en overheden; ook over de landsgrenzen heen.
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Met tal van organisaties, bedrijven en overheden zijn (in sommige gevallen zeer intensie-
ve) contacten geweest. Voorbeelden zijn: het Ministeries van BZK, EZK en VWS, Geldmaat, 
De Nederlandsche Bank, Post.nl, Movisie, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV, 
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA, Nederland Zorgt Voor Elkaar, 
Universiteit van Utrecht (met betrekking tot Welcoming Spaces), Wageningen University 
& Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen (Expertise Centrum Krachtige Kernen en de 
Zorgalliantie, Joke Abbring en Korrie Melis), Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hoge-
school (Elles Bulder), Humanitas. Learn for Life 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 het Samenwer-
kingsverband Burgerkracht Europa (ontstaan op initiatief van de LVKK en waarin inmiddels 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Learn for Life, Humanitas, Forte Welzijn en Iris Haarland 
Health Coaching participeren), is met betrokken initiatiefnemers over de landsgrenzen 
gekeken en zijn ervaringen uitgewisseld. Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Euro-
pa organiseert jaarlijks een symposium waarbij burgerinitiatieven uit verschillende landen 
met elkaar in contact worden gebracht. 
De voorbereidingen voor het symposium ‘Wat eten we morgen?’, als uitwerking van de 
Europese Green Deal door bewonersinitiatieven, zijn in het najaar gestart. Het symposium 
is in maart 2021 gehouden.

Externe netwerkpartners
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Bestuurssecretaris Koos Mirck: 
kmirck@lvkk.nl
06 1900 5432

Bestuur 

Op 31 december 2020

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

Algemeen Bestuur
Behalve bovengenoemden ook nog:
Doeke Fokkema (Doarpswurk)
Frans Musters (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Willemien Woestenenk (OVKK)
Tinie te Dorsthorst (DKKGelderland; tevens vicevoorzitter LVKK)
Nico Bijman (Dorpswerk Noord-Holland)
Ries Jansen (ZHVKK)
Jan Oudesluijs (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Birgit op de Laak (VKKL) 

http://www.lvkk.nl
mailto:info@lvkk.nl
mailto:kmirck@lvkk.nl
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Leden
Aangesloten provinciale verenigingen 
Vereniging Groninger Dorpen www.groningerdorpen.nl
Doarpswurk Fryslân www.doarpswurk.nl
Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe www.bokd.nl
Overijsselse Vereniging Kleine Kernen www.ovkk.nl
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland www.dkkgelderland.nl
Dorpswerk Noord-Holland  www.dorpswerknh.nl
Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen www.zhvkk.nl
Zeeuwse Vereniging Kleinen Kernen www.zvkk.nl
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant www.vkknoordbrabant.nl
Vereniging Kleine Kernen Limburg www.vkkl.nl

http://www.groningerdorpen.nl
http://www.doarpswurk.nl
http://www.bokd.nl
http://www.ovkk.nl
http://www.dkkgelderland.nl
http://www.zhvkk.nl
http://www.zvkk.nl
http://www.vkknoordbrabant.nl
http://www.vkkl.nl


JAARVERSLAG 202021

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 Parlia-
ment).

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  
evenementen 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.
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Nederland Zorgt Voor Elkaar
Hét platform voor initiatieven op gebied van zorg en welzijn. Vele initiatieven ondersteu-
nen elkaar en formuleren verlangens naar beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgaanbie-
ders.

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

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 ontwikke-
lingen op het gebied van leefbaarheid van de kleine kernen worden besproken en geana-
lyseerd.

Universiteit Utrecht
Partner in het project ‘Welcoming Spaces’

Volonteurope
Europese organisatie voor Vrijwilligerswerk, Sociale Rechtvaardigheid en Actief Burger-
schap waar de LVKK (samen met 49 organisaties uit 20 landen) lid van is. Hierin partici-
peert 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.

http://Post.nl

