Jaarverslag 2018
De veranderende rol van dorpsorganisaties en dorpshuizen

Voorwoord
De veranderende rol van dorpsorganisaties en dorpshuizen stond in 2018
centraal. De resultaten van het onderzoek van Prof. Tine de Moor, waarbij
16 dorpsorganisaties betrokken waren, hebben hun uitwerking niet gemist.
Op veel, vooral provinciale, bijeenkomsten is het een belangrijk onderwerp
geweest. In 2018 werd hiervoor ook het Kleine Kernenspel ontwikkeld.
Op het Noord-Hollands PlattelandsParlement werd dit voor de eerste keer
met succes, als proef, gespeeld. Voor het spel is al veel belangstelling.
Het thema is actueel. Dorpsorganisaties en dorpshuizen bevinden zich in een
samenleving die steeds sneller verandert. Er spelen veel thema’s zoals de
ontwikkelingen in de zorg, de energietransitie, de Omgevingswet, de steeds
groter wordende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, de digitalisering, de
mobiliteit, de vergrijzing, de schaalvergroting van gemeenten door herindeling,
de versnippering in de politiek. Ook kleine kernen en het platteland kunnen
hier niet omheen. Voor dorpsorganisaties en dorpshuizen is hier een sleutelrol weggelegd. Dorpen zijn nog overzichtelijk, verbindingen nog goed te
leggen, maar het moet wel gebeuren! Ziedaar een belangrijke rol voor de
dorpsorganisatie.
En het kan. Dat een klein dorp als Witteveen doorgedrongen is tot de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs zegt veel over de kracht van de dorpen in ons land.
Draagvlak zoeken en van onderaf werken blijft voor ons het uitgangspunt.
In de verbinding van het lokale, met het provinciale en het landelijke, ligt
de kracht van de LVKK. Met die kennis kan de LVKK de boer op en het
belang van dorpsbewoners landelijk behartigen.
Het jaar 2018 was weer een constructief en opbouwend jaar dankzij allen,
met name de vele vrijwilligers, die daar hun bijdrage aan hebben geleverd.
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 2018 kreeg de LVKK bij de
uitvoering van haar activiteitenplan financiële ondersteuning van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast
ontving zij voor enkele projecten financiële steun van het VSB-fonds en
het Oranjefonds.
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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 vormen zij een belangrijke schakel bij het zoeken naar
vormen van participatieve democratie.

De Universiteit van Utrecht (onder auspiciën van Prof. Tine de Moor) onderzocht in 2017 de
veranderingen die zichtbaar zijn in de rollen en functies die dorpsorganisaties innemen.
Het eindrapport verscheen in april 2018. In het rapport worden vier functies van Bewonersoverlegorganisaties onderscheiden: de representerende; de adviserende; de activerende en de
verbindende. Een belangrijke, herkenbare conclusie is dat de twee eerstgenoemde functies van
belang zijn en blijven en dat daarnaast de functies activeren en verbinden steeds belangrijker
worden.
Dorpsorganisaties ondersteunen bewoners bij het zelf realiseren van hun wensen en
verbinden verschillende initiatieven. Ook is er steeds veelvuldiger een rol als verbinder
van bewonersgroepen met de gemeente en met andere maatschappelijke organisaties en
instellingen.
In de provincies Noord-Holland, Groningen en Limburg zijn dorpsorganisaties en gemeenten
begeleid bij de (veranderende) rollen die zij ten opzichte van elkaar hebben. Dit heeft
niet geleid tot een uniforme of eenduidige waardenset. Het blijft nodig om in maatwerk
te onderzoeken wat wederzijdse verwachtingen zijn; welke speelruimte er is en waar het
eigenaarschap voor de realisatie van wensen ligt.
In 2018 is een begin gemaakt met het ontwerpen van een spel voor Bewonersoverlegorganisaties als ondersteuning bij de herbezinning op hun rol. Ook hierbij werd samengewerkt
met Lauren Antonides en Tine de Moor van de Universiteit Utrecht. Nanda Jansen of Lorkeers
van Het Grafisch Ambacht ontwierp het spel, dat begin 2019 klaar was om gespeeld te gaan
worden door de dorpsorganisaties in het land. Dit zal het komende jaar veelvuldig worden
ingezet.
Hierbij ligt direct een verbinding met de Omgevingswet en de energietransitie: Ook hier is het
zeer belangrijk om als bewoners in positie te komen. De manier waarop gemeenten met de
Omgevingswet denken om te gaan is zeer verschillend en het is goed om hierover open met
elkaar (bewonersoverlegorganisatie, gemeenten andere betrokkenen) in overleg te treden.
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De functie van dorpshuis verschuift
Binnen de dorpsgemeenschap is de functie van het dorpshuis sterk in ontwikkeling. We zien
een verschuiving van louter facilitator van het verenigingsleven naar daarnaast het uitoefenen
van functies in het kader van de Wmo. Dorpshuizen worden steeds meer een fysieke spil in het
dorp en faciliteren verbinding.

De brochure ‘Wat voor Dorpshuis willen we zijn’ die in 2017 gereedkwam, is in 2018 veelvuldig
ingezet om dorpshuisbesturen zich te laten bezinnen op de rol en functie van het dorpshuis
(of gemeenschapshuis; multifunctionele accommodatie etc.; we noemen deze voorzieningen
hier allemaal: dorpshuis) in de dorpsgemeenschap. De actualiteit van dit thema is verwant
met die van de dorpsoverlegorganisatie: de samenleving verandert en de rol van het dorpshuis
verandert mee, om van waarde blijven voor de dorpsgemeenschap.

De Vraagbaak als onmisbare informatiebron
Waar zouden we zijn zonder de Vraagbaak?

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.In 2018 werden vijftien thema’s
toegevoegd en meer dan 120 artikelen ingrijpend geactualiseerd.

Delegatie BZK bezoekt Spijk
11 januari 2018 - Op 12 januari
bezocht een delegatie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
het dorp Spijk (Zevenaar) en de wijk
Malburgen (Arnhem).
De LVKK en de LSA organiseerden
dit bezoek, gericht op een kennismaking met de nieuwe directeur
generaal Bestuur en Wonen (BZK)
Chris Kuijpers. We waren te gast in
Spijk, waar de Stichting Actief Spijk
liet zien wat er de afgelopen jaren
door bewoners bereikt is.
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Na afloop liet Chris Kuijpers
weten onder de indruk te zijn
van de inzet van bewoners:
"De gastvrijheid in Spijk, de
ontvangst, de geproefde inzet
van zoveel bewoners waren
hartverwarmend. Bewoners
kunnen en willen veel zelf doen,
dat is wel duidelijk. Het is vooral
onze taak als lokale en landelijke
overheid om dat mogelijk te maken.
Dank aan de LVKK en LSA, die nog
eens hebben onderstreept dat zij
midden in dit netwerk staan."

Met de financiële ondersteuning van het VSB-fonds en de inzet van de consulenten
van 7 provinciale verenigingen en de LSA is in 2018 daarnaast begonnen met een grote
verbeterslag van de Vraagbaak. Op leesbaarheid, vindbaarheid, dubbelingen en actualiteit
wordt de Vraagbaak gescreend en aangepast. Doel is hiermee de inhoud nog begrijpelijker
en gemakkelijker vindbaar te maken voor bestuursvrijwilligers van dorpshuizen èn van
de vergelijkbare gemeenschapsvoorzieningen in buurten en wijken. Juni 2019 wordt deze
verbeterslag afgerond.

EU neemt voorstel EU-agenda voor
landelijk gebied aan
05 oktober 2018 - Op woensdag
3 oktober heeft het Europees
Parlement het voorstel over een EUagenda voor landelijke, bergachtige
en afgelegen gebieden aangenomen.
Een delegatie van de LVKK was
hierbij in Straatsburg aanwezig.
Het voorstel ging over het inspelen
op de specifieke behoeften van
plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden en zorgt voor een

grotere rol voor o.a. plattelandsgebieden in cohesie, sociale en
economische zaken.
De basis is in 2017 in het
Europese Parlement al gelegd
door middel van de Verklaring
van Venhorst.

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

2018 Was het tussenjaar tussen de Nationale PlattelandsParlementen van 2017 en 2019 in.
Belangrijkste weerslag van het PlattelandsParlement 2017 in Hengelo in dat jaar was de
uitgebreide gedachtewisseling over de rol en functie van de bewonersoverlegorganisatie
èn van het dorpshuis.
Verschillende provinciale verenigingen organiseerden in het najaar van 2018 (mede met het
oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019) hun Provinciaal PlattelandsParlement. Hierbij is het doel provinciale politici te laten kennismaken met de wens van
bewoners om zelf de ruimte te krijgen hun wensen te realiseren. Daarbij is soms een
faciliterende rol van de provinciale overheid gewenst.
Ter voorbereiding van PlattelandsParlement 2019 traden we in contact met de gemeente
Boekel, in 2017 gastheer van het Europees PlattelandsParlement. In samenwerking met hen
en met de VNG organiseren we op 23 november 2019 in Venhorst, gemeente Boekel,
het Nationaal PlattelandsParlement 2019.
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De verklaring van Venhorst, die op het Europese PlattelandsParlement werd aangenomen en
daarna is aangeboden aan het Europees Parlement, is door het Europees Parlement besproken
en met een positief advies aan de Europese Commissie voorgelegd. Een delegatie van de LVKK
was hierbij op uitnodiging aanwezig.

Witteveen (Dr.) tweede prijs bij de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs 2018
Bij de ‘strijd’ om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs in Fliess, Oostenrijk eindigde Witteveen
(gemeente Midden-Drenthe) in de tweede categorie prijswinnaars. Een geweldige prestatie,
te meer omdat in de criteria voor deze prijs steeds meer nadruk wordt gelegd op de
duurzaamheid van de initiatieven en minder op initiatieven van onderop vanuit bewoners.
De criteria voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs zijn hier licht op aangepast.
In 2019 is Witteveen op 25 mei gastheer van de uitreiking van de Nationale
Dorpsvernieuwingsprijs 2019.

Witteveen wint tweede prijs bij verkiezing Europese
Dorpsvernieuwingsprijs
08 juli 2018 - Het Drentse Witteveen
is een van de winnaars van de
Europese Dorpsvernieuwingsprijs
in de categorie ‘meerdere thema’s
van dorpsontwikkeling’. De hoofdprijs ging naar het Oostenrijkse
Hinterstoder.
De inwoners van Witteveen worden
onderscheiden voor de initiatieven
en resultaten, gericht op een fijn,
prettig en leefbaar dorp, dat klaar is
voor de toekomst. Van de
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23 inzendingen waren er negen
Europese dorpen die dit uitzonderlijke nieuws kregen, inclusief
Witteveen.
Waardering van de Europese jury
was er voor het diverse pakket aan
maatregelen dat dorpsbreed wordt
ingezet. Anticiperend op toekomstige
ontwikkelingen is in Witteveen de
basisschool gecombineerd met die
van het buurdorp; de schoolruimte is

een multifunctioneel centrum
geworden. Er zijn een dorpshuiskamer en dorpsplein gerealiseerd;
starterswoningen; de informele zorg
is gestimuleerd en georganiseerd;
er is een nieuw voetbalveld
gekomen. Dit vanuit de visie dat
het dorp interessant moet zijn voor
nieuwkomers maar daarnaast ook
de plek moet zijn waar mensen
langdurig kunnen blijven wonen.

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. Ook hier ligt – net als bij
bewonersoverlegorganisaties - de uitdaging om verbinding te leggen met de vele organisaties
en initiatieven van jongeren zélf in plaats van hen te vragen aan te sluiten bij bestaande
initiatieven.
Hoe dat te doen, was een van de thema’s op het Noord-Hollands PlattelandsParlement op 23
november 2018.
Als LVKK nemen we, samen met de HAN, Plattelandsjongeren.nl en onze lidorganisaties in
Groningen, Noord-Holland en Limburg deel aan het project Maatschappelijke Diensttijd van
het Ministerie van VWS. In pilots wordt onderzocht of er draagvlak is voor een periode van
maatschappelijke dienst voor jongeren, waarbij zij zich inzetten voor de samenleving.
In 2018 startten we met de invulling van het project. In Groningen en Noord-Holland
organiseren jongeren medio 2019 onder begeleiding van de Provinciale Verenigingen een
Jongerentop. Centraal hierbij staat wat volgens jongeren belangrijk is voor hun toekomst;
wat zij nodig hebben om op het platteland te blijven wonen. In Limburg heeft het project
een vergelijkbare invulling maar meer op dorpsniveau.

Experiment Maatschappelijke
Diensttijd officieel van start
18 september 2018 - 41 Projecten
presenteerden zich tijdens een
enthousiaste, inspirerende bijeenkomst en officiële kick off van
het experiment Maatschappelijke
Diensttijd.
In aanwezigheid van de staatssecretarissen Paul Blokhuis (WVS) en
Tamara van Ark (SZW) liet ook de
LVKK zien wat drie provinciale
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verenigingen in het land jongeren te bieden hebben als ervaringsplek en verbreding van hun
horizon. Het gaat om Groninger
Dorpen; Dorpswerk Noord-Holland en de Vereniging Kleine
Kernen Limburg. in relatie tot
horecafuncties aan te vullen,
zodat dit positief bijdraagt aan de
behandeling van dit onderwerp in
de Tweede Kamer.

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 kunnen deze
uitgroeien tot initiatieven die realiseren dat er woningaanbod voor zorgbehoevende ouderen
in het dorp komen. 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. We werkten ook mee aan de publicatie ‘Wedde dat
’t lukt’ van het initiatief van het Groningse Wedde. Wedde is één van de kandidaten die een
‘Appeltje van Oranje’ kunnen verdienen bij het Oranje Fonds.

Dagelijks en duurzaam: LVKK zet zich in voor kwaliteit
postbezorging op het platteland
10 april 2018 - Om een economisch
vitaal platteland te hebben is goede
glasvezel en postvoorziening een
voorwaarde. De economische kracht
van het platteland hangt ook samen
met de concurrentiepositie ten opzichte van de steden en de Randstad.
Postbezorging is hier eerder winstgevend, maar dit mag geen reden zijn
op de postbezorging op het platteland minder frequent te laten zijn.
Dit is de essentie van de inbreng
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van de LVKK in de Postdialoog.
Deze dialoog over de toekomst van
de Universele PostDienst (UPD) in
Nederland vindt plaats in opdracht
van het Ministerie van Economische
Zaken. Hierbij richten wij ons op de
periode tot 2025. We verwachten dat
de bezorging hierna onderdeel is van
een grotere 'bezorgmarkt'.

Voor de periode tot 2025 zetten we
ons in de dialoog in op ‘dagelijks en
duurzaam’:
• Dagelijkse (5x per week) bestelling van post op alle adressen in
Nederland.
• Duurzame postbezorging. Nu
rijden op het platteland vaak
verschillende bezorgdiensten
tegelijkertijd. Dat kan beter door
bundeling van bezorging van de
verschillende aanbieders (in
ieder geval in de laatste fase).

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

Mobiliteit blijft een belangrijk aspect van de leefbaarheid in de kleine dorpen. Dit jaar zijn
met name in Noord-Holland initiatieven gestart waarbij bewoners gezamenlijk, als vrijwilliger,
voorzien in de mobiliteitsbehoefte van de oudere inwoners of hen die moeilijk ter been zijn.
Ook in andere provincies ontstaan, veelal in samenwerking met de provincie en de
concessiehouder, nieuwe initiatieven.

Alleen inspraak is niet langer voldoende
17 augustus 2018 - In onze snel
veranderende samenleving wordt de
betrokkenheid van burgers steeds
meer uitgespeeld, zowel door politici
en beleidsmakers als door de burgers zelf. Zijn dorps- en wijkraden
daarmee passé, of kunnen ze een
nieuwe rol gaan spelen? En hoe ziet
de rol van dergelijke bewonersoverlegorganisaties er dan uit?

In opdracht van de LVKK deed
Tine de Moor met Institutions for
Collective Action (Universiteit
Utrecht) onderzoek naar de
toekomst van bewonersoverlegorganisaties. Hierover
verscheen een artikel in
Sociaal Bestek, nummer 4,
2018.

Initiatieven
Duurzaamheid en de energietransitie zijn thema’s waar iedereen in zijn/haar leefomgeving
mee te maken krijgt. Ook in dorpen zijn veel nieuwe initiatieven. Evenals bij de zorg zien we
ook hier veel nieuwe coöperaties ontstaan. Maar ook zijn er wisselende belangen die soms met
elkaar in conflict komen. Zoals voor- en tegenstanders van windmolens en zonneparken die
elkaar bestrijden.

Het Netwerk Duurzame Dorpen, ontstaan in Friesland, houdt zich al jaren bezig met
kennisdeling en ondersteuning van initiatieven. Doordat er steeds meer spelers in het veld
zijn, ligt ook hier een belangrijke taak van de dorpsorganisatie om initiatieven met elkaar te
verbinden.
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Inclusieve Samenleving
De door de landelijke overheid gepropageerde participatiesamenleving vraagt actieve
betrokkenheid van de bewoners. Echter: er zijn groepen burgers waarbij het opleidingsniveau
en/of laaggeletterdheid en/of armoede en eenzaamheid een actief participeren in de weg
staan. Wij dragen bij aan de Inclusieve Samenleving door middel van enkele projecten.

Wij vinden dat alle leden van de dorpsgemeenschap, ook de qua inkomen en opleiding
kwetsbare bewoners, moeten kunnen deelnemen. Voor dorpsorganisaties betekent dit een
nieuwe opdracht die niet gemakkelijk is omdat je de mensen moet ‘vinden’, iets moet bieden
én moet verbinden met de professionele ondersteuners. Als dorpsorganisatie ben je immers
geen hulpverlener. In 2018 is de ervaring met het concept Het Inclusieve Dorp in Drenthe
verder uitgebouwd op drie terreinen: armoede in Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen),
eenzaamheid in Gasselternijveen (gemeente Aa en Hunze) en de integratie van statushouders
in de gemeente Emmen. De gemeente Hoogeveen is zó tevreden over de intensieve aanpak
met vrijwilligers uit het dorp, dat in 2019 het project ook wordt uitgevoerd in drie andere
dorpen. Emmen krijgt als resultaat van het project een Integratiegids: een ervaringsdeskundige
die, aanvullend op Vluchtelingenwerk en Welzijnswerk, nieuwkomers op weg helpt.

LVKK en LSA tegen framing subsidieslurper
12 april 2018. Dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra zijn geen subsidieslurpers en oneerlijke concurrent
voor de horeca. Dat is in het kort de
boodschap die Tweede Kamerleden
kregen in een gezamenlijke brief van
de LVKK en LSA.
De LVKK vertegenwoordigt hiermee
2000 dorpshuizen in het hele land.
Aanleiding is een artikel dat recent
verscheen in De Telegraaf,
naar aanleiding van
een
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onderzoek door de Koninklijke
Nederlandse Horecabond. De kop
'Horeca bevecht subsidieslurper' en
de inhoud van het artikel, plaatsten
de vele vrijwilligers en buurt- en
wijkcentra in een verkeerd daglicht.
Veel dorpshuizen en wijkcentra
zijn tegenwoordig zonder enige
subsidie te ontvangen, geheel in
eigen beheer van dorpsbewoners en
wijkbewoners die als vrijwilliger de
gemeenschapsvoorziening draaiend
houden. Daar komt bij dat iedere
gemeente werk maakt van de
instrumenten die de Dranken Horecawet en de wet Markt

en Overheid biedt. Dat is vaak maatwerk. Zo maakt in Raalte iedere
dorpskern haar eigen afspraken.
In stadswijken werken horeca en
wijkhuizen aan eigen afspraken over
een goede samenwerking.
Van oneerlijke concurrentie is volgens
beide belangenverenigingen én ook
de Tweede Kamer geen sprake. Met
de brief beogen LVKK en LSA het
beeld van buurt- en dorpshuizen
in relatie tot horecafuncties aan te
vullen, zodat dit positief bijdraagt aan
de behandeling van dit onderwerp in
de Tweede Kamer.

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
doen we dit 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 het Activiteitenplan
centraal, zoals de veranderende rol van dorpsorganisaties en het dorpshuis. ‘Hoe ervaren we
de verandering?’;’hoe gaan verschillende dorpsorganisaties en dorpshuizen daarmee om?’;
‘welke goede vernieuwende voorbeelden zien we en wat leren we hieruit?’, waren vragen die
we bespraken.
Digitaal zijn het Netwerk Duurzame Dorpen (voor bewonersinitiatieven) én de Vraagbaak (voor
gemeenschapsaccommodaties) van onschatbare waarde voor bewoners.

Afscheid Koos Steenbergen
06 april 2018 - Het bestuur van
de LVKK nam afscheid van Koos
Steenbergen - 'onze man in DenHaag' - met een plastiek van Joren
Hoogeboom.
Koos Steenbergen bood onze
vereniging de afgelopen twee jaar
waardevolle inhoudelijke support.
Als beleidsmedewerker Democratie,
afdeling Burgerschap (Ministerie
Binnenlandse Zaken), vormde hij
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onze directe band met het ministerie. Het contact met de LVKK was
een van de vele klussen binnen zijn
takenpakket - maar Koos maakte
hier écht werk van. Hij droeg onze
vereniging en de doelen een warm
hart toe; leverde kritische feedback
en was altijd aanwezig bij evenementen die we vanuit de vereniging
organiseerden.

Externe netwerkpartners
Met tal van organisaties, bedrijven, overheden zijn (in sommige gevallen zeer intensieve)
contacten geweest. Voorbeelden zijn: het Ministeries van BZK, EZK (intensief partner in
de Postdialoog over de toekomst van de - deels geprivatiseerde - postmarkt en de gelijke
condities voor de plattelandsbewoner) en van VWS, Geldservice Nederland, De Nederlandsche
Bank, De Regiobank, Post.nl, Movisie, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV,
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA, Nederland Zorgt Voor Elkaar,
Universiteit van Utrecht (Tine de Moor en Lauren Antonides), Wageningen University &
Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen (Expertise Centrum Krachtige Kernen, Joke Abbring
en Korrie Melis; in relatie met de Maatschappelijke Dienst Tijd ook met de onderzoekster
van de HAN, Hilde Wierda), Rijks Universiteit Groningen, Hanze Hogeschool (Elles Bulder),
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 het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (ontstaan op initiatief van de LVKK en waarin inmiddels
participeren de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Learn for Life en Humanitas en Forte Welzijn),
is met betrokken initiatiefnemers over de landsgrenzen gekeken en ervaringen uitgewisseld.

Salderingsregeling zonnepanelen
gemeenschapshuizen moet blijven
04 november 2018 - De LVKK heeft
op 1 november samen met andere
organisaties een brief gestuurd
aan minister Wiebes. De LVKK pleit
ervoor de salderingsregeling voor
dorpshuizen en andere gemeenschapsorganisaties overeind te
houden.
De afgelopen jaren hebben vele
dorpshuizen, buurthuizen en
sportverenigingen geïnvesteerd in
verduurzaming. Vele daken zijn vol
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gelegd met zonnepanelen om zowel
een bijdrage te leveren aan de
verduurzaming van Nederland,
maar ook om de kosten van de
energierekening naar beneden
te brengen. Verduurzaming is
ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel
te houden. Bij de bepaling van
het rendement is uitgegaan
van de mogelijkheid van het
salderen.

Bijlage
Bestuur
Op 31 december 2018
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:
Roelof Bos (Doarpswurk)
Rudi Slager (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Roy de Witte (OVKK)
Vacature (DKKGelderland)
Nico Bijman (VKKNH / Dorpswerk Noord-Holland)
Ries Jansen (ZHVKK)
Jan Oudesluijs (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Birgit op de Laak (VKKL)

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

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 kennisdeling 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 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.

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 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 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.
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