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Voorwoord

Sinds het uitbrengen van de vorige beleidsvisie 2011 - 2015 ‘Andere overheid, andere burger; 
samen aan de slag’ heeft de LVKK door de maatschappelijke ontwikkelingen, met name die op het 
gebied van doe-democratie en burgerinitiatief, een krachtige uitgangspositie verworven. Als een 
organisatie die een groot deel van het burgerinitiatief buiten de grote steden overkoepelt en zicht 
heeft op vele lokale ontwikkelingen op dat gebied, werd zij in steeds grotere mate een graag 
geziene partij. De richting die we met de organisatie inhoudelijk uit wilden - namelijk voorwaarden 
creëren om ruimte aan bewoners te geven - kwam daarmee in een versnelling en daardoor konden 
we diverse projecten financieren. Het samengaan met het ‘Platform Dorpshuizen.nl’ versterkte 
deze positie nog meer. 

We werden echter anderzijds ook geconfronteerd met het feit dat de LVKK een van oudsher 
gegroeid, zeer licht netwerk was van provinciale organisaties met een minimale professionele 
landelijke ondersteuning. De lokale organisaties zijn lid van de provinciale verenigingen en deze 
hebben ieder hun eigen op de provincie toegespitste taken. De landelijke vereniging is er onder 
meer voor het contact en de lobby naar de landelijke politiek en landelijke organisaties.  
De belangstelling voor burgerparticipatie op landelijke niveau enerzijds en het wegvallen van de 
rol van de provincies op het sociale domein anderzijds noopten ons tot een grondige bezinning op 
onze organisatieopzet. De wijzigingen op lokaal niveau binnen de burgerbeweging waren voor de 
provinciale verenigingen nog een extra reden om zich te bezinnen op hun positie en taken. 

Ook het ministerie van BZK was van mening dat de organisatie fors versterkt diende te worden, 
wilde deze overlevingskansen hebben en stelde middelen beschikbaar om daartoe te komen. We 
hebben de afgelopen tijd met elkaar veel energie gestoken in de vernieuwing en versterking van 
de organisatie, waarbij meer verbinding en verwevenheid van landelijk en provinciaal aan de orde 
is. We zijn erin geslaagd om ons ‘netwerk van niveau’ te ontwerpen en gaan nu aan de slag met 
de implementatie daarvan. Het eindresultaat ligt buiten onze organisatie: wij willen bereiken dat 
bewoners optimale ruimte krijgen voor de inrichting van hun leefomgeving en een volwaardig 
partner worden voor de overheid. 

Deze beleidsnotitie is na brede discussie binnen de provinciale verenigingen besproken in het 
Algemeen Bestuur en vastgesteld in maart 2016.

Namens het Algemeen Bestuur,
Leidy van der Aalst
voorzitter

voorjaar 2016

Waarom deze Landelijke Vrijwilligersorganisatie?
Omdat wij geloven in een beter, leefbaar Nederland met een vitaal platteland. Een Nederland waar 
de burger zelf bepaalt wat belangrijk is voor de leefbaarheid in zijn dorp/regio. Waar de burger 
de ruimte en verantwoordelijkheid heeft voor de leefbaarheid in zijn dorp/regio.
Waar de burger samen met andere burgers, ondernemers, instellingen en overheden werkt aan 
een vitale toekomst voor het platteland.

Hoe doen we dat?
Op verschillende niveaus is er de onder steuning van de dorpsinitiatieven. De primaire onder-
steuning vindt plaats door de vrijwilligers en enkele beroepskrachten van de Provinciale  
Verenigingen. Op landelijk niveau komen vrijwillige bestuurders èn de beroepskrachten bijeen  
om ontwikkelingen te duiden; landelijke projecten op te zetten; signalen door te geven aan 
landelijke beleids makers bij overheden en bedrijven en instellingen. Bij de Landelijke Vereniging  
is één beroepskracht werkzaam.

Wat doet de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen?
Wij ondersteunen 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele spontane lokale 
burgerinitiatieven. De vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp; die voorzieningen realiseren  
en activiteiten organiseren, vinden in ons netwerk de ondersteuning die ze nodig hebben.  
Ze ontmoeten initiatiefnemers uit andere delen van het land; wisselen kennis en ervaring uit; 
benoemen trends en ontwikkelingen en hebben in de Landelijke Vereniging een spreekbuis naar 
landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.
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1. Terugblik

•  In 2010 hebben we de beleidsvisie ‘Andere 
overheid, andere burger; samen aan de 
slag’ voor de jaren 2011-2015 vastgesteld. 
Daarin hebben we een schets gegeven van 
de situatie op het platteland, een analyse 
gemaakt van de maatschappelijke ontwikke-
lingen en op basis daarvan onze opgaven voor 
de toekomst geschetst. We hebben onze 
taakstelling en prioriteiten geformuleerd en 
de volgende speerpunten benoemd: dorps-
ontwikkeling XXL (krimp), bewoners aan 
de bak (burgerinitiatief), Meer dan stenen 
(toekomst dorpshuizen) en kennis delen.

•  Op basis van de meerjarenvisie hebben we 
het beleidsplan ‘Elan en expertise’ voor de 
periode 2011-2013 opgesteld. Daarin zijn 
projectplannen voor de diverse speerpunten 
uitgewerkt.

•  Als vervolg daarop hebben we het beleids-
plan ‘Naar een netwerk van niveau’ voor de 
periode 2014-2016 vastgesteld. Daarin komt 
vooral de organisatieopzet aan de orde. 

•  Eind 2015 is de nieuwe organisatieopzet gereed 
gekomen. Die zullen we in 2016 implemen-
teren en voor het voetlicht brengen. Er draaien 
enkele projecten, die ook de komende jaren 
voortgang zullen vinden. Uit de werkplannen 
van de provinciale verenigingen worden 
nieuwe projecten toegevoegd. Er is een 
aantal werkgroepen actief en we gaan onze 
cursus ‘Verdieping Overheidsparticipatie’ in 
het land uitzetten. We hebben de afgelopen 
tijd een aantal samenwerkingsverbanden 
met hogescholen, universiteiten en andere 
organisaties, zoals het LSA, opgestart. 
En tenslotte zijn we actief binnen enkele 
internationale gremia die van belang zijn 
voor een leefbaar platteland en voor de 
ontwikkeling van burgerinitiatief.

2. Analyse huidige 
situatie
2.1.Samenleving
De maatschappij is snel aan het veranderen. 
Transitiedeskundige Jan Rotmans duidt dit als 
“een verandering van tijdperk”. Waar deze 
verandering heengaat is in grote lijnen te 
typeren en de details zullen de komende 
jaren en decennia verder ingevuld worden. 
Eén ding staat zo goed als vast: de klein-
schalige en vaak lokaalgebonden coöperatieve 
samenwerkingsstructuur is weer helemaal 
terug van weggeweest. Mensen en organisaties 
met gelijke doelen organiseren zich steeds 
vaker en steeds beter. Want samen sta je 
sterker en bereik je meer. Een andere trend is 
de opkomst van de participatiesamenleving. 
Essentieel voor het slagen van een partici-
patiesamenleving is dat ondersteuning van 
bewoners wordt gefaciliteerd en dat er een 
nieuw evenwicht tussen overheid en burgers 
ontstaat. 

In beide bovengenoemde trends speelt de 
LVKK een rol. De LVKK is een vereniging van 
10 provinciale verenigingen, en van deze 
laatsten zijn ruim 2000 dorpsorganisaties en 
2000 dorpshuizen lid, die in vrijwel alle 
gemeenten van Nederland al gedurende vele 
jaren verantwoordelijkheid nemen voor het 
realiseren van voorzieningen die zij zelf voor 
het dorp belangrijk vinden en die bijdragen 
aan de cohesie van de dorpsgemeenschap. 
In deze 4000 organisaties zijn circa 40.000 
bewoners bestuurlijk actief en daarnaast nog 
vele tienduizenden vrijwilligers. Indirect 
vertegenwoordigen ze 6 miljoen plattelands-
bewoners.

2.2. Lokale burgerbeweging en 
provinciale verenigingen 
De lokale burgerbeweging is volop in ontwik-
keling. Steeds meer nemen groepen burgers 
zelf initiatieven om allerlei zaken in hun leef-
omgeving aan te pakken, van het opknappen 
van een speelveld, het aanpakken van leeg-
staand maatschappelijk vastgoed tot het 
oprichten van zorg- en energiecoöperaties. 
Dat doen zij in wisselende combinaties met 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven. Deze initiatieven gaan vaak 
buiten de bestaande structuur van dorps-
raden om. Zij worden soms gevormd door 
mensen die verstand hebben van de aan te 
pakken materie, maar evengoed kunnen het 
enthousiaste mensen zijn die zich willen 
inzetten voor het verbeteren van een situatie 
zonder dat zij daarvoor de kennis hebben. 

Bij het verder ontwikkelen van deze partici-
patiesamenleving kunnen de provinciale 
verenigingen een ondersteunende rol spelen. 
Het is dan van belang dat zij op de hoogte 
zijn van het bestaan van deze groepen en er 
contact mee kunnen leggen en andersom dat 
deze groepen de PVKK’s kennen. Dat betekent 
dat de provinciale verenigingen zich anders 

moeten organiseren en anders moeten 
communiceren, want tot nu toe zijn alleen 
dorpsraden lid van de provinciale verenigingen 
en blijkt dat spontane burgerinitiatieven veelal 
niet op de hoogte zijn van het bestaan van 
de PVKK’s . Daar zijn diverse ideeën over ont-
wikkeld. De criteria om lid te mogen worden 
zijn verbreed: in sommige provincies kunnen 
ook buurtschappen, wijkraden en dorpsinitia-
tieven lid worden. Met een nieuw begrip richt 
men zich in dat geval op allerlei ‘kerngemeen-
schappen’. Ook is er het idee om dorpsraden 
om te vormen tot dorpsoverleggen die burger-
initiatieven weer behulpzaam kunnen zijn bij 
hun plannen. Ook wordt de vraag gesteld of 
een lidmaatschapsvorm nog wel het meest 
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geëigend is. Die vraag is nog niet beantwoord. 
De achterliggende gedachte bij al deze ideeën 
is dat er gebouwd wordt aan een samenleving 
van onderop, sociale veerkracht te organiseren 
door te verbinden en door dwars te kijken.

De rol van PVKK’s zal ook veranderen. Zij 
zullen behulpzaam zijn bij het versterken van 
de doe-democratie. Dat betekent: verbinden, 
faciliteren, kennis aanreiken, kennis van elders 
delen, initiatieven bij elkaar brengen. Dat 
gebeurt onder andere via inspiratiedagen, 
trainingen, procesondersteuning en informatie-
verstrekking. De PVKK’s dienen uiteraard ook 
goed vindbaar zijn voor niet- leden. Dat gebeurt 
in diverse provincies op verschillende manieren: 
PVKK’s maken jaarlijks een rondje langs alle 
gemeenten of nemen deel aan (regionale) 
overlegvormen samen met gemeenten. 
Gemeenten kunnen burgerinitiatieven dan 
wijzen op het bestaan van PVKK’s. Zij maken 
zich ook zichtbaar via sociale media, nieuws-
brieven, website, factsheets. Daar kan nog 
een verbeteringsslag worden gemaakt. 
De nadruk ligt nog veel op ‘zenden’.
Het is wenselijk dat de PVKK’s voor wie dat nog 
niet geldt ondernemender en meer resultaat-
gericht worden. Het is van belang dat zij 
allianties sluiten met andere organisaties 
onder andere uit de sfeer van natuur en 
milieu, zorg, onderwijs, energie . Zij kunnen 
goede voorbeelden laten zien – niet alleen 
naar andere lokale initiatieven – maar ook 
naar het landelijk niveau en zorgen dat deze 
verder gebracht worden.

Binnen de LVKK kunnen provinciale verenigingen 
elkaar ondersteunen en samenwerken. De 
LVKK moet een netwerk zijn dat dekkend is in 
alle provincies. Nu is het beeld in de provincies 
divers. Er zijn meer en minder ontwikkelde 
provinciale organisaties en soms is er geen 
provinciale vereniging. Samen met het 
landelijk bureau en de inzet van provinciale 
coördinatoren zal er in iedere provincie een 
sterke PVKK worden ontwikkeld. Dat kan op 
verschillende manieren. Er kunnen diensten 
en projecten beschikbaar worden gesteld aan 
elkaar, er kunnen provincieoverstijgende 
projecten worden opgezet zoals de zorg-
coöperatie Zuid Nederland. Een interessante 
vraag daarbij is of het wenselijk is om voor 

projecten deelorganisaties op te richten, zoals 
een knooppunt zorgcollectief. Voorop blijft 
echter staan dat ieder provinciale vereniging 
maatwerk levert ten aanzien van de vraag-
stukken die in de eigen provincie leven. 

2.3. LVKK
In 2013 heeft het dagelijks bestuur van de 
LVKK gesprekken gevoerd met alle provinciale 
verenigingen met het doel inzicht te krijgen in 
hun situatie. Eventuele problemen, uitdagingen 
en wensen voor de toekomst en ideeën over 
de verhouding tussen de provinciale vereni-
gingen en de landelijke vereniging stonden 
tijdens deze gesprekken centraal. Een van de 
belangrijkste punten die uit de gesprekken 
naar boven kwam was de gevoelde noodzaak 
om de landelijke vereniging te versterken en 
de Provinciale VKK’s daarin een meer actieve 
rol te geven. Daarbij werd gesignaleerd dat 
het DB zich minder met uitvoerende taken 
bezig moet houden en het bureau moet worden 
versterkt. Geconstateerd werd dat de LVKK 
zich in de komende tijd verder zou moeten 
ontwikkelen, met daarbij de nadruk op de 
volgende accenten: 
- een scherper profi el 
- een meer proactieve houding 
- werken met en in slimme allianties 
- het netwerk verbreden 
-  verbinding leggen met Europese zuster-

verenigingen 

Het bovenstaande is met een uitgebreide toe-
lichting verwerkt in het projectplan ‘Aanpak 
versterking organisatiestructuur LVKK’ dat in 
2014 en 2015 is uitgevoerd. Een en ander heeft 
in het najaar van 2015 geleid tot besluiten over 
een bijstelling van de organisatieopzet en de 
inhoudelijke profi lering voor de komende jaren. 
In bijlage 1 is een samenvatting van het 
eindrapport opgenomen.

Interne en externe netwerken en zichtbaarheid
Een belangrijk resultaat van het proces dat 
we doorlopen hebben is de versterking van 
het interne én het externe netwerk. 
De provinciale organisaties zijn beter op de 
hoogte van de sterke en zwakke kanten in 
hun functioneren, ze wisselen ervaringen met 
elkaar uit, vullen elkaar aan en ontwikkelen 
steeds meer gezamenlijke activiteiten. 
De LVKK als geheel heeft ook geleerd haar 

activiteiten en successen naar buiten te laten 
zien. Van een tamelijk naar binnen gekeerde 
organisatie heeft de LVKK zich ontwikkeld tot 
een actieve partner in diverse externe net-
werken. We noemen het partnerschap met 
het ministerie van BZK in het kader van de 
doe-democratie. In het netwerk daaromheen 
hebben we vele nieuwe contacten gelegd. 
Voorts hebben we samenwerking gezocht met 
onze evenknie in het stedelijk gebeid, de LSA. 
We hebben ons aangesloten bij het brede 
samenwerkingsverband van de NOV en hebben 
onder meer contacten met het netwerk 
platteland, de LCGW, Stadswerk, ROCOV. Ook 
zijn contacten gelegd met diverse hogescholen 
(HAN en Hanzehogeshool) en met Wageningen 
Universiteit (Alterra). En tenslotte onderhouden 
we een aantal internationale netwerkcontacten, 
te weten ERCA, Volonteurope en de jury 
internationale dorpsvernieuwingsprijs. 
Een volgende stap is om onze zichtbaarheid 
te optimaliseren via een doordacht p.r. en 
communicatiebeleid. 
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3. Wat gaan we doen?
Het meerjarenplan 2016-2019 wordt bepaald 
door de uitkomsten van het proces dat we met 
elkaar hebben doorlopen. Dat betekent dat er 
intern nog het nodige werk aan de winkel is om 
de organisatie verder op te bouwen conform 
de gemaakte afspraken. Het inhoudelijk werk-
plan wordt primair bepaald door de programma’s 
van de PVKK’s te analyseren en waar mogelijk 
en nodig naar landelijk niveau te tillen. 
Daarnaast kijken we naar de maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland en Europa en 
spelen daar op in. We zijn niet langer trend-
volger, maar signaleren nieuwe ontwikkelingen 
en vragen daar aandacht voor. Als we ons 
netwerk goed organiseren zijn we, met een 
dergelijke grote achterban, daartoe zeker in 
staat. Op die manier zijn we een interessante 
partner voor overheid en diverse instanties. 
We zijn een dynamische organisatie en stellen 
waar nodig jaarlijks het activiteitenplan bij.

3.1. Interne projecten voor de komende tijd 
•  Organisatie op orde brengen, aanpassen 

aan de ontwikkelingen en proactief maken
•  communicatie intern en extern verbeteren
•  jaarplannen provinciale verenigingen ver-

binden en dat zichtbaar maken door een 
interne nieuwsbrief en het koppelen van de 
databases.

3.2. Belangrijke gemeenschappelijke 
thema’s uit de provinciale werkplannen 
en speerpunten voor de LVKK  
•  WMO / Decentralisaties; gevolgen voor 

burgerinitiatieven en het dorpshuis.
De basis voor transformaties in het sociaal 
domein is de actieve rol van bewoners. Dit 
vraagt om een heroriëntatie op de rol van 

bestaande bewonersinitiatieven, dorpshuizen 
en mfc’s. De LVKK wil een actieve rol vervullen 
in de zoektocht naar de nieuwe invulling. 

•  Krimp /actieplan bevolkingsdaling.
In 2016 komt er een nieuw Actieplan Bevolkings-
daling dat vooral gebaseerd is op regionale 
agendá s. Een belangrijke pijler voor die 
regionale agendá s is actief burgerschap.  
De Provinciale Verenigingen in de provincies 
met krimp/en anticipeerregió s ondersteunen 
die bewonersinitiatieven. De LVKK voegt waarde 
toe door provincieoverstijgend kennisuit-
wisseling te organiseren en de inbreng naar 
het landelijk beleid te bundelen.

•  Herbestemming (maatschappelijk) vastgoed. 
Leegstand van maatschappelijk vastgoed is 
een ingrijpend vraagstuk, waarvoor in een 
toenemend aantal dorpen en wijken creatieve 
oplossingen worden gevonden door bewonersi-
nitiatief. Uitwisselen van die ervaringen door 
de LVKK voegt waarde toe aan die beweging, 
zoals bijvoorbeeld bleek op het Plattelands 
parlement waar dit een van de kernthema’s was.

•  Ondersteuning nieuwe organisatievormen 
burgerinitiatief.  

In de opkomende participatiesamenleving 
nemen bewoners actie. Daarbij kiezen zij 
organisatievormen die bij hun initiatief passen. 
Dorpsraden of organisaties voor dorps-
belangen ondersteunen die ontwikkeling of 

transformeren mee. De verwachting is dat 
The Right to Challenge, zoals opgenomen in 
de WMO, deze beweging verder versterkt. 
De Provinciale Verenigingen verkennen de 
mogelijke ondersteuningsbehoefte van deze 
initiatieven en hoe daarop ingespeeld kan 
worden.

•  Zorgprojecten en zorgcoöperaties. 
Het LVKK- project ‘In de Kern’ heeft een stevige 
bijdrage geleverd aan het zichtbaar maken 
van een belangrijke ontwikkeling binnen het 
zorg en welzijnslandschap. Onlangs gaf staats-
secretaris van Rijn aan dat zorg coöperaties 
een belangrijke rol kunnen spelen in het 
versterken van de positie van zorgvragers. 
Daarbij is door hem ook geconstateerd dat er 
behoefte is aan een landelijk platform waar 
kennis gedeeld wordt en knelpunten verzameld 
en doorgeleid worden naar het ministerie, 
de Tweede Kamer, zorgverzekeraars e.d. 
In samenspraak met partners zoals de LSA 
wil de LVKK bijdragen aan de invulling van 
een dergelijk platform.

•  Verdiepingsslag Overheidsparticipatie. 
Gemeenten worstelen met de implementatie 
van de doe-democratie, met name op het punt 
van het overdragen van verantwoordelijk-
heden naar bewonersinitiatieven. BZK, VNG 
en anderen ondersteunen gemeenten daarbij. 
Dat is prima maar zij missen een wezenlijk 
element, omdat die ondersteuning vertrekt 
vanuit het overheidsperspectief. De LVKK en 
de provinciale VKK ś werken vanuit het 
bewonersperspectief. Voor ons is de leef-
wereld leidend. Om vanuit die leefwereld de 
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aansluiting te maken met de overheid is een 
aanbod ontwikkeld onder de titel Verdiepings-
slag Overheidsparticipatie.

•  Duurzaamheid. 
Bewoners organiseren zich in toenemende 
mate rond themá s van duurzaamheid. 
In samenwerking met bijvoorbeeld Netwerk 
Duurzame Dorpen versterken de VKK ś en de 
LVKK die ontwikkeling.

•  Vluchtelingen.
Gemeenten staan de komende jaren voor een 
forse opdracht om vluchtelingen een plaats in 
de lokale gemeenschap te geven. In iedere 
gemeente ontwikkelen zich initiatieven van 
bewoners om een helpende hand te bieden bij 
de opvang en integratie in de lokale gemeen-
schap. Bewonersorganisaties worstelen soms 
met hun positiebepaling daarbij en lopen tegen 
diverse problemen aan. De LVKK kan een rol 
spelen bij het ondersteunen van bewoners-
organisaties om hun positie te bepalen, bij 
de manier waarop informatie wordt gegeven 
en bij de vraag hoe kleinschaligheid vorm 
kan worden gegeven. Ook kunnen we behulp-
zaam zijn bij inventariseren en verder uit-
dragen van goede voorbeelden. Samen met 
organisaties als Vluchtelingenwerk en NOV 
kunnen we vorm geven aan een adequate 
betrokkenheid van burgers. 

•  Versterking netwerkfunctie LVKK. 
Om aan speerpunten zoals hiervoor geschetst, 
werkelijk invulling te kunnen geven, is een 
verdere versterking van de netwerkfunctie 
van de LVKK nodig. De huidige contacten 
worden gecontinueerd en versterkt. We zullen 
nieuwe contacten leggen die bij de diverse 
speerpunten wenselijk zijn.

4. Hoe fi nancieren 
we de organisatie? 
In het verleden werd de LVKK gefi nancierd 
door het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij (LNV) en kreeg zij langjarig 
bijdragen van de Rabobank. Na het verdwijnen 
van LNV en de imagowisseling van de Rabobank 
naar ‘wereldspeler’ moesten we op zoek naar 
andere fi nanciering. Via een amendement op 
de begroting van BZK hebben we de afgelopen 
jaren activiteiten kunnen uitvoeren op het 
gebied van doe-democratie en burgerinitiatief. 
Deze fi nanciering eindigt eind 2015. 
Het Oranjefonds verleent al lange tijd steun 
voor het toekomstbestendig maken van dorps-
huizen. Deze steun eindigt eind 2016. Al deze 
middelen waren bestemd voor projecten. Het 
bleek niet mogelijk om vaste bijdragen te 
verwerven voor onze exploitatie.
Wij hebben inmiddels opnieuw met succes een 
beroep op de Tweede Kamer en de minister 
van BZK gedaan om weer middelen beschik-
baar te stellen voor de komende periode. 
Voor de duurzaamheid van de toegevoegde 
waarde van de LVKK is echter een langere 
termijnfi nanciering meer dan nodig.
Voor de komende jaren zetten wij er voorts 
op in om met elkaar te onderzoeken of lokale 
organisaties via het lidmaatschap van de 
provinciale verenigingen ook een kleine bij-
drage kunnen betalen voor het landelijke bureau. 
Verder zetten we er op in dat provinciale 
verenigingen ruimte proberen te vinden bij 
hun fi nanciers om bij te dragen aan de 
continuïteit van de landelijke vereniging. 
En voor projecten zullen we weer diverse 
fondsen benaderen, alsmede de Europese 
Commissie. En tenslotte zoeken we naar een 
of meer sponsors bij bedrijven die een band 
hebben met de bewoners van het platteland.

5. Wat willen we 
over vier jaar bereikt 
hebben?
 
Eind 2019 hebben we het volgende bereikt:
•  We functioneren in alle provincies als een 

stevig netwerk, waarbij de provinciale leden 
elkaar ondersteunen en versterken

•  We zijn een goed functionerende community 
voor lokale kerngemeenschappen en dorps-
huizen en bieden hen kennis en ondersteuning 
op diverse terreinen 

•  We zijn zichtbaar bij vele spontane en niet 
georganiseerde lokale burgerinitiatieven en 
faciliteren deze

•  We hebben in samenwerking met diverse 
landelijke organisaties een breed spectrum 
aan kennis beschikbaar voor lokale groepen 
en burgerinitiatieven

•  We hebben samen met hogescholen en 
universiteiten onderzoeken gedaan naar en 
materiaal ontwikkeld in het kader van 
burgerinitiatief.

•  We hebben overdraagbaar materiaal 
beschikbaar voor het effectief en effi ciënt 
besturen van dorpshuizen.

•  We hebben bij het rijk gehoor gevonden 
voor te wijzigen punten in de wet- en 
regelgeving voor dorpshuizen.

•  We hebben via contacten met (plattelands) 
jongerenorganisaties meer jongeren weten 
te bereiken ten behoeve van hun inzet voor 
de samenleving.

•  We hebben een internationaal netwerk 
ontwikkeld via ERCA, Volonteurope en de 
internationale dorpsvernieuwingsprijs

•  We hebben met succes meegewerkt aan het 
uitvoeren van projecten zoals genoemd in 
punt 3.2.

Doelstelling is om 
in alle provincies te 

functioneren als 
een stevig netwerk, 

waarbij de provinciale 
leden elkaar onder-

steunen en versterken.
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Bijlage 1

Samenvatting eind-
rapport project 
‘aanpak versterking 
organisatiestructuur’

Profi el voor de toekomst
1. Waarom, wat en hoe
Het model van The Golden Circle wordt voor 
de LVKK en de Provinciale VKK’s als volgt 
ingevuld. 

Why -> Wat is de intrinsieke motivatie? 
Wij willen dorpen (en plattelandsgebieden) 
prettig, leefbaar en (sociaal) duurzaam 
houden, omdat wij geloven dat dit bijdraagt 
aan een beter Nederland. 

What -> Wat doe je? 
Met dorpsinwoners prettige, leefbare en duur-
zame dorpen en plattelandsgebieden maken. 
De LVKK omschrijft zichzelf dan ook als het 
(landelijke) netwerk van en voor actieve 
dorpsbewoners. 

How -> Hoe doe je wat je doet? 
Provinciale vereniging 
•  Met elkaar kennis ontwikkelen over hoe we 

dorpen en plattelandsgebieden levendig 
kunnen houden. 

•  Met elkaar breed bewustzijn creëren om-
trent het belang van levendige dorpen en 
plattelandsgebieden. 

•  Van onderop: dorpsbewoners indirect (via 

dorpshuizen en dorpsverenigingen) onder-
steunen om hun dorp prettig en leefbaar te 
houden, door ze te faciliteren & te inspireren. 
(Primair uitgevoerd door PVKK’s, indirect 
LVKK). 

•  Via bovenlangs: door lokaal bewustzijn te 
creëren hoe je een dorp prettig en leefbaar 
houdt en wat het belang daarvan is. (Primair 
rol PVKK’s, indirect LVKK).

Landelijke vereniging 
•  Van onderop door dorpsbewoners te 

inspireren en faciliteren (primair rol PVKK’s, 
indirect landelijke vereniging). 

•  Het verbinden en bundelen van de krachten 
en het delen van de kennis met elkaar, als 
netwerkorganisatie. (zowel lokaal, provinci-
aal als landelijk). 

•  PVKK’s ondersteunen in de kennis over hoe 
ze een dorp prettig en leefbaar houden. 

•  PVKK’s ondersteunen (faciliteren) om de 
verenigingen/organisaties vitaal te houden. 

•  Het ontwikkelen van kennis en ontdekken 
van trends omtrent leefbaarheid, burger-
participatie en bottom-up ontwikkelingen in 
dorpen. (ook door PVKK’s). 

•  (Politiek) (landelijk) bewustzijn te creëren 
hoe je een dorp prettig en leefbaar houdt en 
wat het belang daarvan is. De discussie over 
dorpen (en plattelandsgebieden) levendig 
houden. -> beleidsbeïnvloeding & belangen-
behartiging.

2. Transitie van vereniging naar platform
Een organisatie die aan de ene kant een 
duidelijk DNA heeft en aan de andere kant de 
fl exibiliteit heeft om de details van dat DNA 
continu aan te scherpen, heeft een grotere 
kans om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. 

Dit is een proces van continu observeren, 
analyseren en bijschaven. 
Voor de LVKK en de PVKK’s is er een aantal 
trends waar men op in kan haken. De LVKK is 
de plek waar deze discussies continu gevoerd 
dient te worden.
De LVKK fungeert op die manier als een 
landelijk platform dat: 
1.  Signaleert (praktijken, ontwikkelingen en 

huidige en toekomstige knelpunten op het 
gebied van bewustwording, kennis, beleid/
uitvoering en wet- en regelgeving signa-
leert), 

2.  Activeert (afspraken maakt over wie en hoe 
deze worden opgepakt), 

3.  Communiceert (hierover met alle partijen 
communiceert).

Landelijk bestuur en bureau zorgen ervoor 
dat het platform kan functioneren en dat de 
leden er gebruik van kunnen maken, kennis 
kunnen delen en elkaar kunnen versterken.

Het netwerk van de LVKK bestaat niet alleen 
uit de PVKK’s. Er zijn meerdere betrokken 
actoren, potentiële actoren en mogelijke 
samenwerkingsverbanden. Het is waardevol 
om inzicht te krijgen in deze partijen. Wat is 
hun rol, betrokkenheid, belang en wat is de 
relatie met hen en waar liggen (samenwerkings)

mogelijkheden. Hiermee wordt het gemakke-
lijker om strategische allianties aan te gaan 
met als doel de organisatorische slagkracht te 
vergroten en kennisontwikkeling te stimuleren.
Netwerken waar we onder andere actief in 
zijn: NOV, netwerk platteland, LCGW, Stads-
werk, hogescholen, LSA, ROCOV etc.
In toenemende mate worden ook Europese 
netwerken van belang. We nemen deel aan 
ERCA, aan Volonteurope en aan de jury van de 

Netwerken waar we 
onder andere actief in 

zijn: NOV, netwerk 
platteland, LCGW, 

Stadswerk, hoge-
scholen, LSA, ROCOV. 
In toenemende mate 

worden ook Europese 
netwerken van belang.
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Europese dorpsvernieuwingsprijs. Op die manier 
houden we voeling met de ontwikkeling van het 
denken over burgerinitiatief elders in Europa 
en kunnen we daarvan leren. 

3. Unique selling point 
Met het bepalen van het unique selling point 
stellen we vast wat het onderscheidende 
kenmerk van de vereniging is. Het USP van 
de LVKK wordt op dit moment gevormd door 
de volgende eigenschappen:
-  Een schat aan praktische kennis op het 

gebied van burgerparticipatie en onder-
nemende burgers op het platteland; 

-  Een schat aan praktische kennis op het 
gebied van vele thema’s leefbaarheid op 
het platteland; 

-  Een groot en veelkleurig verenigd netwerk 
dat bestaat uit een (bijna) landelijke dekking. 

Het USP van de LVKK is in de basis sterk, 
maar in het vergroten van de herkenbaarheid 
en het vermarkten van het USP liggen ver-
beterkansen. Het gaat om verbinden, delen 
en inspireren.
 
4. Taakverdeling binnen de organisatie
De LVKK heeft een faciliterende rol op het 
terrein van verbinden, (kennis)delen en 
inspireren. De drie onderdelen staan in direct 
verbinding met elkaar; na verbinden komt 
delen en inspireren, waarop vervolgens weer 
nieuwe verbindingen ontstaan.

Naast het leggen van meer en betere verbin-
dingen tussen de leden en op landelijk niveau, 
is het van belang dat ook de PVKK’s zelf nieuwe 
verbindingen leggen, kennis delen en elkaar 
inspireren en zo hun betrokkenheid laten zien 
en meewerken aan de versterking van de 
vereniging. Dit kan getypeerd worden als een 
vorm van cocreatie. 
Cocreatie is een vorm van samenwerking, 
waarbij alle deelnemers invloed hebben op 
het proces en het resultaat van dit proces, 
zoals een plan, advies of product. Kenmerken 
van cocreatie zijn dialoog, ‘common ground’, 
enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. 
Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn 
gelijkwaardigheid van de deelnemers, weder-
kerigheid, openheid en vertrouwen. 
De LVKK begeleidt dit proces, duidt continu 
de waarde van het verbinden, delen en 

inspireren en heeft daarbij de volgende taken 
en doelen: 

Verbinden = delen = inspireren 

De LVKK functioneert als smeerolie en verbindt: 
- brengt de leden dichter bij elkaar; 
-  verbindt leden met elkaar en met nieuwe 

(provincieoverstijgende) partijen; 
-  faciliteert samenwerking in provincieover-

stijgende projectgroepen; 
- verzamelt vragen en antwoorden; 
-  functioneert als (kennis)platform voor de 

PVKK’s en bundelt alle relevante kennis en 
kunde; 

-  formuleert samen met de PVKK’s nieuw 
beleid en oefent invloed uit op provinciaal 
en landelijk bestuur

Zorg dragen voor de belangenbehartiging (en 
agendering) en p.r. richting landelijke en 
Europese overheden, maar ook naar provinci-
ale overheden in het geval van een afwezige 
of slapende provinciale vereniging. 

De LVKK faciliteert het delen van kennis en 
kunde op het gebied van: 
- organisatiekunde; 
- fi nancieringsmodellen; 
- politieke beïnvloeding; 
- projectaanpak; 
- kennis over burgerinitiatief; 
- kennis over leefbaarheid(svraagstukken). 

De LVKK creëert hiermee een podium waar de 
leden elkaar inspireren, waardoor er nieuwe 
verbindingen ontstaan en er slimmer en beter 
met elkaar (kennis) gedeeld wordt.

5. Imago en identiteit
We dragen uit dat we een breed netwerk zijn 
en dat we weten wat er leeft in de haarvaten 
van de samenleving. Op die manier worden 
we ook gezien door derden. Dit imago is nog 
niet helemaal in overeenstemming met onze 
identiteit. Lokale organisaties zijn lid van de 
provinciale verenigingen en zijn veelal onbe-
kend met het bestaan van of de activiteiten 
van de Landelijke Vereniging. Maar er doet 
zich nog een andere ontwikkeling voor. In 
algemene zin signaleren de provinciale 
organisaties het volgende. 
-  Gemeenten maken nog niet altijd actief de 

slag naar vernieuwing en burgerinitiatief
-  Burgers doen het zelf, vaak ook buiten 

dorpsraden om
-  Dat betekent dat de provinciale verenigingen 

nog meer moeite moeten doen om in beeld 
te blijven bij de burger. De communicatie 
via sociale media moet beter

-  Het provinciale netwerk is sterk, maar 
ledenvergaderingen worden slecht bezocht. 
Het is van belang om bijeenkomsten ook 
voor anderen dan leden interessant te 
maken.

Imago en identiteit horen samen te vallen. 
De provinciale leden moeten het belang van 
de aanwezigheid van een koepel uitdragen 
en zichtbaar maken. Een element daarvan 
kan zijn dat in de contributie voor de lokale 
organisaties ook een geringe bijdrage voor 
de landelijke vereniging wordt opgenomen. 

Ministeries en fondsen maken daaruit op of 
er draagvlak voor de landelijke vereniging is, 
hetgeen meespeelt in de afwegingen met 
betrekking tot fi nanciering. Sleutelbegrippen 
bij het versterken van imago en identiteit 
zijn: bekend zijn, ontsluiten, ondersteunen, 
verbinden, voorbeelden laten zien, de diepte 
in gaan, aan elkaar koppelen. 

Imago en identiteit 
horen samen te 

vallen. De provinciale 
leden moeten het 

belang van de 
aanwezigheid van 

een koepel uitdragen 
en zichtbaar maken.
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Bijlage 2

Activiteitenplan 
2016 -2019
Nieuwe projecten vanaf 2016
Uit de werkplannen van de provinciale vereni-
gingen zijn de thema’s gefilterd die in punt 3 .2. 
van het beleidsplan zijn beschreven. Deze 
zullen begin 2016 verder worden ingevuld.

Voortzetting lopende activiteiten

Indekern.
In het project ‘Indekern’ onderzoeken we de 
vraag naar kennisdeling van dorpsinitiatieven 
op het terrein van ‘zorg’ en ‘duurzaamheid’. 
Doel is om verschillende (regionale) netwerken 
bij elkaar te brengen opdat kennis en ervaring 
gemakkelijk toegankelijk in bewonerstaal 
beschikbaar is en gevonden wordt.
Zo organiseerden we verschillende inspiratie- en 
verdiepingsbijeenkomsten met dorpsinitiatieven 
Duurzaamheid èn met Zorginitiatieven en 
kunnen we door (beperkte) gelden van BZK 
duurzaamheidsinitiatieven in dorpen in Limburg 
en Noord Holland ondersteunen.

De koplopers van de zeer talrijke initiatieven 
op het gebied van zorg, lopen o.a. aan tegen 
de opstelling van zorgverzekeraars en hebben 
behoefte aan een landelijk netwerk. Wij orga-
niseerden de eerste landelijke bijeenkomst en 
werken aan een vervolg waarbij bijvoorbeeld 

een helpdesk voor initiatieven wordt opgericht 
en meer gezamenlijk wordt gehandeld richting 
zorgverzekeraars en beleidsmakers. 
Het project leverde ook artikelen/ beschrijvingen 
van baanbrekende, inspirerende, vernieuwende 
bewonersinitiatieven te Beesel, Heeg, Hellouw, 
Hollandscheveld, Vrouwenpolder en Warffum op.
Deze dienen als aanmoediging en onder-
steuning voor nieuwe initiatieven.
Samenwerking in dit project was er o.a. met 
de KNHM en LSA.

Dorpsvernieuwingsprijs.
Middels het organiseren van de tweejaarlijkse 
Dorpsvernieuwingsprijs stimuleren we bewoners 
zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun 
dorp/ regio.
De winnaar dingt mee naar de Europese Dorps-
vernieuwingsprijs. Zo bieden we een nationaal 
en internationaal platform waar de initiatieven 
zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt 
gedeeld.

De Dorpsvernieuwingsprijs 2015 werd op 
26 september jl. na een spannende finaledag 
in Zieuwent (gemeente Oost Gelre; winnaar 
van de prijs in 2013) uitgereikt aan Hoonhorst. 
De acht dorpen die tot de finale doordrongen 
– Bentelo, Heteren, Hoonhorst, Marken, Meijel, 
Montfort, Ooltgensplaat, ’t Veld – lieten zien 
tot welke waardevolle resultaten bewoners-
initiatief (licht ondersteund door enkele 

professionals) kan leiden: geheel nieuwe 
gerealiseerde dorpskernen; zorg- en welzijns-
initiatieven voor en door bewoners/ vrijwilligers; 
huizenbouw voor jonge starters; nieuwe 
winkelvoorzieningen gerund door vrijwilligers 
en mensen met een beperking die hierdoor 
volwaardiger deel uitmaken van de dorpsge-
meenschap; dorpsdeelauto en dorps-cv etc.
Bij de Dorpsvernieuwingsprijs èn bij provinciale 
vergelijkbare prijzen/ wedstrijden (denk bijv. 
aan de Brabantse Dorpen Derby en de Drentse 
verkiezing ‘Dorpshuis van het Jaar) zie je rijen 
van dorpen met geslaagde bewonersinitiatieven 
die nagenoeg alleen door vrijwillige inzet zijn 
gerealiseerd, voorbij komen. Het belang van 
het netwerk van de Landelijke en Provinciale 
Verenigingen is dat het zichtbaar is; elkaar 
inspireert èn elkaar verder op weg helpt.

Gebouw van Betekenis.
Samen met het Oranje Fonds ondersteunen 
we de duizenden dorpshuisvrijwilligers in de 
steeds complexere omgeving (denk aan wet- en 
regelgeving en aan bijv. de WMO) waarbinnen 
zij functioneren.
We ondersteunen pilots met betrekking tot de 
WMO-scan; het accommodatiebeleid van de 
gemeente en de verduurzaming van het 
dorpshuis. 
Alle kennis die in Nederland voor en door 
dorpshuisvrijwilligers is verzameld, bieden we 
op internet (www.dorpshuizen.nl; Vraagbaak) 
voor iedereen aan. 
Daarnaast organiseren we driemaandelijkse 
kennisdelingsbijeenkomsten voor de profes-
sionals (veelal één per provincie).

PlattelandsParlement.
Hoofddoel van het tweejaarlijks Plattelands-
Parlement is de kracht en kwaliteit van burger-
initiatieven op het platteland laten zien aan 
andere plattelandsbewoners; beleidsmakers 
en politici. Doel is ook om vanuit de ervaringen 
van de bewonersinitiatieven beleid te beïn-
vloeden opdat er wettelijk en mentaal ruimte 
komt voor initiatieven die door bewoners als 
zinvol worden ervaren.
Het laatste PlattelandsParlement vond plaats 
op zaterdag 14 november 2015 in Zutphen.
Centrale thema’s zijn de zorginitiatieven en  
de herbestemming van leegstaand vastgoed.

Met betrekking tot het Europees Plattelands-
Parlement (4-6 november 2015 in Schärding, 
Oostenrijk)
hebben we aangegeven welke thematieken in 
Nederland actueel zijn. (Waaronder: Zorg-
initiatieven; Beschikbaarheid snel internet in 
de buitengebieden; Mobiliteit op het Platteland; 
Herbestemming Vastgoed; Beschikbaarheid 
en bereikbaarheid van kwalitatief goed (Basis-)
Onderwijs; Duurzame energie; Ontmoetings-
plekken in de dorpsgemeenschap)

Training medewerkers overheid. (Verdiepings-
slag Overheidsparticipatie)
Wij vernemen geregeld van bewonersinitiatieven 
dat zij zich niet gehoord voelen door ambte-
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De ontwikkeling rond de geldautomaten blijft 
aandacht vragen. Veel dorpen waar midden-
stand is gevestigd ervaren het verdwijnen 
van de geldautomaat als een verschraling 
van de voorzieningen en een steek voor de 
middenstand; hiermee dreigt de economische 
vitaliteit onder druk te komen.
De vier grote Nederlandse banken lijken 
ongevoelig voor de argumenten en zijn traag 
bij het invullen van de experimenteerruimte 
(lees: afstemmen van het geldautomaat-
beleid opdat in dunbevolkte gebieden één 
geldautomaat blijft behouden en het risico 
voor de banken wordt gespreid). Mede daar-
door lijkt geleidelijk steeds meer draagvlak 
te ontstaan voor bovengenoemd initiatief.

•  Post.nl.
Belangrijk gesprekspartner van Post.nl over 
vestigingsbeleid postagentschappen; over 
plaatsing brievenbussen en over nieuwe 
pakketpunten. 
Resultaat is dat Post.nl begin 2016 in overleg 
met de dorpsorganisaties de plaatsing 
(locatie) van brievenbussen bepaalt.

•  Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. 
Wij participeren actief in de werkgroep 
Leefbaarheid en Voorzieningen en de 
Werkgroep Arbeidsmarkt.
De werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen 
ziet haar taak in hoge mate als volbracht; 
de boodschap blijft het zelfde (maatwerk 
per dorp/regio; laat ruimte voor bewoners-
initiatief; stel je als overheid wel minimum-
doelen); de werkgroep zoekt naar nieuwe 
vormen om de boodschap duidelijk over te 
brengen. 

•  Jurylid Europaische Dorferneuerung. 
De LVKK is vertegenwoordigd in de jury 
van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, 
georganiseerd door ARGE, Europaische Arge 
Landentwicklung und Dorferneuerung, Wenen. 

•  Actief in verschillende netwerken. 
Netwerk Platteland; discussiegroepen rond 
krimp; welzijn; kleine kernen; WUR; HAN; 
Movisie; Plattelandsjongeren, NOV, LCGW, 
Stadswerk, ROCOV. Etc.

•   Internationale Dorpsorganisaties. 
De LVKK is lid van ERCA: European Rural 
Community Association. Met 14 andere 
Europese zusterorganisaties verantwoordelijk 
voor de organisatie van het Tweede Europees 
Plattelands Parlement van 4 – 6 november 
2015 te Schärding, Oostenrijk.

•   Internationale Vrijwilligersorganisaties.
Lid van Volonteurope en mede verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het programma 
“Rural isolation” van Volonteurope.
We bereiden samen met Volonteurope en de 
NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligers-
werk) een conferentie voor die op 18 maart 
2016 te Amsterdam zal worden gehouden 
ter afsluiting van een aantal regionale 
conferenties (te Rome, Estland en Sofi a) 
rond rural isolation.

•   Regionale activiteiten en beleidsbeïnvloeding.
Dit voorjaar organiseerde de VKKGelderland 
haar PlattelandsParlement in relatie met de 
Statenverkiezingen. De uitkomsten van het 
PP zijn aan de collegeformateur aangeboden.
Veel van onze verenigingen leverden input 
voor de collegeonderhandelingen in hun 
provincie.
Op het eerste gezicht lijkt die poging tot 
beleidsbeïnvloeding redelijk succesvol en is 
in de programma’s aandacht voor de toe-
komst en vitaliteit van het platteland welke 
zich dan uit in speciale programma’s ter 
bevordering van de leefbaarheid en mede-
fi nanciering van de provinciale vereniging.

•  Perscontacten.
Veelvuldig informatiebron voor de reguliere 
omroepen en (in iets mindere mate) 
geschreven media.
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naren of politici in hun gemeente. Op grond 
van deze ervaringen hebben we voor Water-
schappen en Gemeenten een training Over-
heidsparticipatie ontwikkeld, waarin (voor de 
gemeente) college; gemeenteraad en ambte-
naren hun visie en gedrag ten opzichte van 
bewonersinitiatief herdefi niëren.
De training wordt momenteel in een pilot 
uitgevoerd en binnenkort tegen kostprijs 
aangeboden.

Basisactiviteiten
De LVKK is al jaren gesprekspartner voor 
overheden, bedrijven, instellingen.
Hiermee stelt ze de kennis en ervaring van 
actieve vrijwilligers/ bewoners beschikbaar.
Zonder compleet te zijn noemen we enkele 
belangrijke:
•  Informatievoorziening aan Tweede Kamer-

leden. (Op hun verzoek)
Geregeld ontvangen we van verschillende 
Kamerfracties verzoek om informatie over 
bepaalde onderwerpen. Het meest actueel 
wat dat betreft zijn het laatste jaar de 

thema’s mobiliteit; zorginitiatieven; geld-
automaten op het platteland; basisonderwijs 
op het platteland.

•  Informatievoorziening Tweede Kamerleden 
en Minister. (Op ons verzoek)
Wij voorzien Kamerleden van informatie/ 
signalen die wij opvangen indien we denken 
dat Kamerleden met deze informatie beter 
voor de belangen van de plattelandsbewoner 
kunnen opkomen

•  De Nederlandsche Bank.
Als lid van Werkgroep Toegankelijkheid en 
Bereikbaarheid van het MOB (=Maatschappe-
lijk Overleg Betalingsverkeer) leveren we 
belangrijke input voor de tussenrapportage 
bereikbaarheid betaalvoorzieningen t.b.v. 
Minister van Financiën. Onze input halen 
we op bij de provinciale verenigingen. 

•  De Nederlandsche Bank; VNG; CGI
Gesprekken over de mogelijkheid van plaatsing 
geldautomaten(met een veel ruimere functie 
dan geldautomaat) met bedrijf RAAF open 
systemen en de automatiseerder CGI en 
de VNG.
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De 10 provinciale verenigingen:

Vereniging Groninger Dorpen    www.groningerdorpen.nl

Doarpswurk Fryslân    www.doarpswurk.nl

Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drente www.bokd.nl

Overijsselse Vereniging Kleine Kernen  www.ovkk.nl

Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland www.dkkgelderland.nl

Vereniging Kleine Kernen Noord Holland www.vvkknh.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

Afkortingen:
Arge European Organisation for Rural Development and Village Renewal

B en W College van burgemeester en wethouders  

BZK  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Erca      European Rural Community Organisation

HAN   Hogeschool van Arnhem  en Nijmegen

KNHM   Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

LCGW   Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid

LSA      Landelijk Steunpunt Actieve Bewoners

LVKK    Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

NOV    Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk

PVKK    Provinciale Vereniging Kleine Kernen

VNG      Vereniging Nederlandse Gemeenten

WMO    Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Samenstelling DB en AB:
Dagelijks Bestuur 
Leidy van der Aalst, Voorzitter
Geert Hoogeboom, Secretaris
Jan Boer, Penningmeester
Tinie te Dorsthorst, Vice-voorzitter
Ingeborg Verschuuren
Hubert Mackus

Algemeen Bestuur
Behalve bovengenoemden ook nog:
Roelof Bos (Doarpswurk)
Rudi Slager (Groninger Dorpen)
Jofien Brink (BOKD)
Ruud de Jong (OVKK)
Niko Wiendels (DKKGelderland)
Rens Cappon (VKKNH)
Ries Jansen (ZHVKK)
Wim van Tatenhove (ZVKK)
Bert van Kesteren (VKKNB)
Ben van Essen (VKKL)
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