
Nieuwsbrief januari 2016               redactie@zhvkk.nl 

Conferentie Dorpskracht 
De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK) organiseert op 11 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur een 

conferentie over de omgang van provincie en gemeentebesturen met burgerinitiatieven in het VNG Gebouw, 

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag. Deze conferentie heeft als doel bestuurders van de provincie en gemeenten nader 

bekend te maken met de waarde en het belang van initiatieven uit de samenleving en de resultaten daarvan. De 

voorzitter van de ZHVKK Ries Jansen, oud burgemeester van Krimpen a/d IJssel zal de bijeenkomst leiden.  

Deze Dorpskracht Conferentie zal worden toegesproken door Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de VNG en 

Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland. Tijdens de conferentie presenteren enkele 

dorpsorganisaties projecten, waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben genomen en die hebben bijgedragen aan een 

betere leefbaarheid van hun leefgemeenschap. Aansluitend zal een forum discussie plaatsvinden met de zaal. In het 

forum zullen plaatnemen Bert Broekhuis en Greet de Koning, leden van de kennisbank van de Zuid Hollandse 

Vereniging  en de voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Leidy van der Aalst, de organisator van het 

Plattelands Parlement. Discussieleider is Jan Broekhuis oud burgemeester van Spijkenisse en vice voorzitter van de 

ZHVKK. De deelnemers aan deze conferentie kunnen kennis nemen van geslaagde voorbeelden van burgerinitiatieven 

onder andere uit de gemeente Streefkerk. 

De ZHVKK stelt zich als doel om burgerinitiatieven te ondersteunen in het openbaar bestuur en de netwerkfunctie te 

vervullen voor de leden van dorpsorganisaties. De LVKK is aangesloten bij de European Rural Community Alliance 

( ERCA ), de Europese koepel van dorpsorganisaties. 

Inschrijven kan via de mail van de ZHVKK: zhvkk@hotmail.com 

De deelname is gratis. Aanmelden voor 1 maart 2016 
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Burgerparticipatie leeft in de gemeente Korendijk 

Als gemeente streven we  naar een goed contact met de bevolking. Een belangrijke schakel tussen de gemeente en 

de inwoners zijn de Dorpsverenigingen. Al in 2008 zijn we in Korendijk samen de ZHVVKK het traject gestart voor het 

oprichten van een Dorpsvereniging In Goudswaard. Ondertussen hebben ook Piershil, Nieuw-Beijerland en Zuid-

Beijerland zo’n vereniging. Het gezamenlijke doel is de instandhouding van de leefbaarheid in de dorpen. De 

verenigingen hebben een convenant met de gemeente ondertekenend waarin de wijze van samenwerking staat 

beschreven.  

In de verschillende dorpen leven niet altijd dezelfde problemen en 

heeft men vaak andere verwachtingen, doelen of wensen. Daarom 

is het logisch om dorpsgericht aan de slag te gaan. De 

Dorpsverenigingen zijn aanspreekpunten voor de inwoners van de 

dorpen waarbij men gaat voor het algemeen belang. Het is geen 

klachtenbureau, daar is het ServiceMeldPunt (SMP) van de 

gemeente voor. De verenigingen kunnen de gemeente gevraagd en 

ongevraagd allerlei adviezen geven over zaken die het dorp 

aangaan. Dat varieert van projecten, beleid, beheer tot bepaalde 

knelpunten in het dorp. Burgerparticipatie in de ruimste zin van het 
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Van de voorzitter 
Uitgesproken tekst ter gelegenheid van de plaatsing van 

een kunstwerk op de rotonde in Ouderkerk a.d. IJssel. 

Door de voorzitter van de ZHVKK op 28 november 2015 

Enkele weken geleden was Floortje Dessing op bezoek in 

Spitsbergen. Zij bezocht daar een plek waar in 1998 nog 

1200 mensen woonden; en nu nog maar zes. Zo ongeveer 

de ultieme krimpgemeente, waarover nu in bestuurlijk 

Nederland en in de Krimpenerwaard zoveel discussie gaat. 

Die zes mensen hadden het geloof ik nog wel gezellig met 

elkaar met hun activiteiten in die oude Russische mijnstad. 

Op één persoon na, maar daar kom ik straks nog even op 

terug aan het eind van mijn speech. Ik vertel u eerst als 

voorzitter van de ZHVKK wat over de Zuid Hollandse 

vereniging voor Kleine Kernen, die ik hier vandaag 

vertegenwoordig. 

Die vereniging is onderdeel van een landelijke organisatie 

die jaarlijks het Plattelandsparlement organiseert. Die geeft 

dan adviezen aan de regering hoe om te gaan met o.a. het 

fenomeen krimpgemeente. In de provincie Zuid Holland 

ondersteunen wij als bestuur vooral dorpsinitiatieven. 

Bijvoorbeeld het maatjesproject in Ooltgensplaat, dat dit 

jaar de 2e prijs in de landelijke verkiezing van beste 

dorpsvernieuwingsprojecten kreeg. Maar ook aandacht 

voor grotere projecten , zoals in Stad aan ’t Haringvliet, 

waarbij in eendrachtige samenwerking met de gemeente 

de haven een stevige facelift kreeg om het toerisme te 

bevorderen. Activiteiten, die vaak door enkele inwoners 

werden geïnitieerd, maar vervolgens een groot effect had 

op de gehele lokale gemeenschap en winkelstand.  

Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief dat navolging 

verdient.                                                                    

Zo is ook als ik de informatie goed heb gelezen dit 

prachtige kunstwerk tot stand gekomen op deze rotonde in 

onze polder. Ik citeer nu uit het bericht van Louky 

Scheltema:                                                  Bij de 

voorbereidingen aan het dorpsfeest Ouderkerk 750 jaar in 

oktober 2013, kwam in de commissie festiviteiten het idee 

ter sprake om een aandenken aan de kern Ouderkerk over 

te houden. Uiteindelijk was het beste idee een blijvend 

kunstwerk in de openbare ruimte. 

 

En zie hier het resultaat van dat burgerinitiatief: een 

landmark van allure, dat rechtstreeks verwijst naar het 

dorp, dat het initiatief heeft genomen om hun leefomgeving 

met kunst te verfraaien. Mensen in de nieuwe gemeente 

Krimpenerwaard, hun eigen identiteit als inwoner van het 

dorp Ouderkerk wilde accentueren. Een geslaagd 

voorbeeld van burgerparticipatie in het openbaar bestuur, 

dat navolging verdient. (U herkent het: in het verre 

buitenland moet je uitleggen, dat je in Europa woont, dan in 

Nederland en vervolgens ergens in de buurt van 

Rotterdam) 

Vorig jaar werd ik – op mijn oude dag- nog voorzitter van 

de Vereniging voor Kleine Kernen. Ik heb die uitnodiging 

aanvaard juist uit waardering voor al die kleinere en grotere 

initiatieven uit de samenleving, die zo nodig ondersteuning 

verdienen. Het is het cement in onze ingewikkelde 

samenleving, waarmee bewoners in hun eigen buurt direct 

herkenning hebben. Activiteiten die zeker in 

Krimpgemeenten belangrijk zijn met verdwijnende 

voorzieningen door de vergrijzing of leegloop. Genieten 

van een mooi opgeknapt speelpleintje, hulp van 

buurtgenoten of het tot stand brengen van een mooi nieuw 

kunstwerk – zoals vandaag – is naar mijn overtuiging van 

groot belang voor het stimuleren van de gemeenschapszin 

woord dus. De verenigingen nemen een bijzondere positie 

in voor de gemeente. Dit betekent echter niet dat de 

gemeente alleen met deze overlegpartners praat. De 

gemeente informeert en betrekt ook andere 

belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke 

partners en individuele bewoners en ondernemers zoveel 

mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de dorpen. 
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en dus de aantrekkelijkheid en kracht van de 

dorpsgemeenschappen. 

Ik beloofde u nog terug te komen op dat leeggelopen 

mijnwerkersdorp op Spitsbergen. Floortje vroeg aan haar 

gids of hij van plan was nog lang in die spookstad te blijven 

wonen. Hij zat er al zes jaar. Zijn antwoord was illustratief  

voor misschien wel alle mensen op deze aardbodem. Door 

zijn inzet voor en betrokkenheid bij die piepkleine 

gemeenschap had hij het gevoel dat hij als persoon  iets 

betekende voor hen. Ook voor de nachtwaker, waarvan hij 

wist dat die er was maar zelden zag. Zijn aanwezigheid 

werd slechts geïllustreerd doordat hij ’s avonds het liefst 

onopgemerkt zijn bord eten kwam halen.              Of zoals 

deze gids van Floortje dat verwoordde: hier kent iedereen 

mij, in Sint Petersburg ben ik een nobody. 

In het project burgerparticipatie van de overheid wordt 

ernaar gestreefd om mensen hun gevoel voor eigenwaarde 

te laten behouden. Het gevoel te geven, dat ze meetellen 

in onze samenleving. Het is geen toeval dat juist in kleinere 

gemeenten inwoners juist nu opstaan om behoeftige 

In de media 

Bestuursleden gezocht 
Als groeiende vereniging zijn we op zoek naar nieuwe en 

enthousiaste bestuursleden. Als bestuur van de ZHVKK 

zetten we ons in voor de leefbaarheid in de verschillende 

kleine kernen in de ZHVKK. Dit doen we onder andere door 

kennis te delen en onze leden te ondersteunen waar we 

kunnen. We zien graag nieuwe bestuursleden vanuit onze 

leden.  

Wil jij jouw lokale vereniging direct vertegenwoordigen op 

provinciaal niveau en van daaruit korte lijnen hebben naar 

de landelijke vereniging?  

Laat dan van je horen via het e-mailadres info@zhvkk.nl. 

mensen te gaan helpen. In Ooltgensplaat bij het maatjes 

project. Bij de opvang van vluchtelingen in Krimpen a/d 

IJssel en bij het tot stand brengen van mooie dingen in de 

eigen leefomgeving, zoals hier op deze markante plek in de 

Krimpenerwaard. Ik feliciteer Louky Scheltema van harte 



Nieuwsbrief                             redactie@zhvkk.nl 

Het zijn twee woorden die ik vaak gebruik in gesprekken 

met kleine dorpen en gemeenten in onze mooie provincie 

Zuid-Holland. Op veel plaatsen worden al of niet heftige 

discussies gevoerd over samenwerking en/of fuseren met 

omliggende gemeenten. Dat raakt de lokale politiek hard 

en roept dan ook behoorlijk wat discussies op, wat in de 

regel heel veel, en soms te veel tijd kost.  

De grote verschuivingen van verantwoordelijkheden naar 

lokaal niveau vragen om een krachtig lokaal bestuur en 

voldoende organisatorische en financiele slagkracht om de 

voorzieningen voor de inwoners op het juiste en gewenste 

niveau te houden of te brengen. Dat vereist ook politieke 

moed om - wanneer dat nodig is - de eigen inwoners/

achterban duidelijk te maken dat opschaling en 

verregaande samenwerking soms onvermijdelijk zijn in 

plaats van tegen beter weten in te blijven volhouden dat 

‘we het zelf allemaal afkunnen’. Feit is dat schaalvergroting 

nodig kan blijken om überhaupt nog kleinschaligheid te 

kunnen blijven behouden.  

In gesprekken met gemeenteraden over deze kwesties 

maak ik vaak het onderscheid tussen Gemeente en 

Gemeenschap. Dat laatste is waar het in de kern van de 

zaak meestal om gaat. Wij leven in een wereld waarin 

grenzen steeds meer lijken te verdwijnen, letterlijk en 

figuurlijk. We zien dat in discussies over bijv. Europa, we 

spreken over een ‘global economy’ etc. In diezelfde 

‘grenzenloze wereld’ groeit tegelijkertijd ‘het verlangen naar 

de dorpsgeest’. Vanuit dat verlangen domineren emoties 

de soms heftige discussies over samenwerking en/of fusies 

tussen gemeenten.  

Mensen hebben behoefte aan gemeenschapsbeleving. 

Ergens bij horen, een identiteit kunnen ontlenen aan die 

gemeenschap en het idee hebben nog enigszins de regie 

te hebben over de eigen leefomgeving. Dat hoeft een 

opschaling van een gemeente of het verregaand 

samenwerken tussen gemeenten niet in de weg te staan! 

Als op gemeenteniveau maar rekening gehouden wordt 

met die behoefte aan gemeenschap.  

Vaak haal ik mijn eigen ervaring aan met een van mijn 

voormalige woonplaatsen. In 1984 streken wij neer in een 

prachtig dorp aan de Veluwezoom. Mijn werk speelde zich 

af in het dorp waar ik woonde en het 3 km. verderop 

liggende buurdorp. Twee verschillende dorpen met elk een 

geheel eigen cultuur, eigen gebruiken en een verschillende 

bevolkingssamenstelling. Twee dorpen met een eigen 

identiteit en een sterke betrokkenheid van de inwoners op 

dorp en medebewoner. Toch maakten zij beiden deel uit 

van een grotere gemeente bestaande uit vijf kernen waarbij 

elk zijn eigenheid kon behouden. Dat kan dus ook in een 

groter verband.  

In dat licht is het werk van de Vereniging van Kleine 

Kernen in Zuid-Holland een belangrijk netwerk om te 

bevorderen dat het verlangen naar gemeenschapszin 

blijvend naar waarde wordt geschat in deze tijd waarin 

opschaling en samenwerking centraal staan in discussies 

over en tussen gemeenten. Er worden immers twee 

verschillende talen gesproken in die discussies. De een is 

de taal van de tekentafel en de ratio. Staand voor een kaart 

wordt de herindeling ontworpen…De ander is de taal van 

het gevoel en de emotie. Wat blijft erover van onze 

eigenheid en identiteit…? Beide talen zijn nodig om in deze 

tijd van grote veranderingen de juiste besluiten te nemen 

en de inwoner het gevoel te geven dat rekening wordt 

gehouden met diens wensen en belangen en waar nodig 

diezelfde inwoner uit te leggen dat het juist in diens belang 

kan zijn dat gemeenten de samenwerking zoeken of 

samensmelten. Wie de gemeente niet wil versterken om 

maar voldoende gemeenschap te behouden, kan 

ontdekken dat er onvoldoende gemeente overblijft voor een 

vitale gemeenschap. Vitale kernen kunnen alleen bestaan 

als gemeente en gemeenschap elkaar versterken!.  

 

Jaap Smit  

Commissaris van de Koning,  Zuid-Holland  

Gemeente en gemeenschap 

Perspectief voor kleine gemeenten 

Op woensdag 16 september 2015 werd de reeks VNG-

bijeenkomsten voor en door kleine gemeenten weer 

voortgezet. De traditie om twee keer per jaar met 

gemeentebestuurders uit kleine gemeenten bij elkaar te 

komen om te praten over gemeenschappelijke thema’s 

werd in de vorige bestuursperiode gestart en voorziet in 

een behoefte. Deze keer was Brielle de ontvangende 

gemeente. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig: 

kleine gemeenten leren van elkaar, én zij geven aan de 

VNG mee wat zijn verwachten van hun vereniging de VNG.  

Het thema waarover op 16 september werd gesproken, 

was samenwerking. Het is een thema dat inhoudelijke 

onderwerpen raakt, maar ook de bestuurlijke 

ontwikkelingen en de verhouding met de inwoners. Hoe 

gaan kleine gemeenten om met samenwerking? Wat zijn 

de uitdagingen, en vooral waar liggen de kansen? In een 

aantal deelsessies gaan bestuurders van kleine gemeenten 

met elkaar aan de slag om dit uit te diepen. Daarbij wordt 

de verenigingsvisie ‘De Gemeente 2020’ als leidraad 

gebruikt. Deze visie werd afgelopen juni door de 

ledenvergadering vastgesteld en schetst een beeld van de 

(naaste) toekomst. De uitwerking naar concrete 



Nieuwsbrief                             redactie@zhvkk.nl 

actiepunten voor de vereniging en de gemeenten zelf is in 

volle gang.  

Een aantal thema’s die besproken werden op deze 

conferentie:                                                                Unieke 

gemeenten of unieke gemeenschappen? De gemeente is 

niet alleen een bestuurlijke identiteit, het zegt vaak iets over 

de eigenheid van de gemeente. Hoe belangrijk is het dat 

het bestuur dichtbij is? Wat levert dat de inwoners op? Wat 

kunnen grotere gemeenten leren van kleine gemeenten? 

Kun je bij schaalvergroting of ambtelijke samenwerking nog 

wel de eigen identiteit en gemeenschapszin borgen?  

Meerschaligheid:  Geen gemeente, hoe groot ook, kan alles 

alleen. We moeten dus samenwerken. Elk maatschappelijk 

thema, elk beleidsdomein kent zijn eigen schaal. En dus zijn 

er veel niet congruente samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Sommige bestuurders klagen over bestuurlijke drukte, 

andere wijzen op de resultaten van die verfijnde manier van 

samenwerking. Hoe gaan kleine gemeenten met 

samenwerking om? Is het lust of last? En wat zijn de beste 

samenwerkingsvormen, wat levert het meeste op?  

Samenwerken in het sociaal domein: Het eerste halfjaar 

‘sociaal domein’ ligt achter ons. De transitie naar de 

gemeenten lijkt geslaagd. Wat zijn de ervaringen van de 

kleine gemeenten met die enorme omslag? Wat merken de 

inwoners er van? Komen we al toe aan echte 

verbeteringen, aan de transformatie? Hoe pakt het 

financieel uit en hoe verloopt de regionale samenwerking? 

Wat leert de praktijk ons?  

Samenwerken en financiën: Als reden voor samenwerking 

wordt vaak naar de financiële situatie van kleine gemeenten 

gewezen. Samenwerken levert besparingen op door meer 

efficiency is de veronderstelling . Is samenwerking echter 

werkelijk een oplossing voor de toenemende financiële 

krapte of betekent samenwerken ook meer kosten, meer 

management en hogere lasten? Moet er een premie komen 

op samenwerking? Hoe ver is BZK met nadenken over het 

financieel aantrekkelijker maken van robuuste 

samenwerking of bestuurlijke opschaling?  

De conferentie werd door ongeveer 100 

gemeentebestuurders bezocht, alsmede de vice voorzitter 

vraagstukken. Een gemeente is echter niet per definitie een 

gemeenschap; gemeenschappen bevinden zich in de 

gemeenten. Binnen een gemeenschap zoeken inwoners elkaar 

op, hebben hun eigen cultuur en waarden, bespreken hun 

problemen en staan idealiter voor elkaar klaar. 

Deze (sociale) netwerken geven inwoners betekenis aan hun 

leven. Ze kunnen echter ook bestuurlijk iets toevoegen aan 

een gemeente, zodra binnen een netwerk een dorpsraad is 

ontstaan.  De dorpsraden fungeren als intermediair tussen de 

gemeenschap en de gemeente;  zij geven aan wat hun 

inwoners belangrijk vinden, waar ze problemen mee hebben 

en niet onbelangrijk, wat ze zelf kunnen oplossen. De 

gemeente zelf heeft een aanspreekpunt voor hun 

beleidsplannen die een gemeenschap betreft  en kunnen zo 

hun plannen sonderen. Door de dorpsraden verkleint de kloof 

tussen overheid en burger,  de participatie wordt bevorderd en 

het gevoel gehoord te worden van bewoners wordt vergroot.” 

Marianne Verhoev 

Lid vraagbaak ZHVKK en raadsgriffier van Lisse 

“Goeree-Overflakkee is een groot maar dunbevolkt gebied met 

14 dorpen en 5 buurtschappen. Een belangrijk bestuurlijke 

thema is leefbaarheid: een fijne en veilige woon- en 

leefomgeving, met mogelijkheden om te sporten, cultuur te 

beleven, bereikbaarheid van voorzieningen en ondersteuning 

van initiatiefrijke burgers, verenigingen en ondernemers. Zij 

weten immers het beste wat er leeft en wat nodig is om de 

leefbaarheid, sociale cohesie en vitaliteit van de kern te 

bevorderen. Sinds dit jaar stelt de gemeente aan elke kern 

kernsubsidie beschikbaar. Daarnaast kan men een beroep 

doen op projectsubsidie. De kern kan dit gebruiken voor 

financiële bijdragen aan activiteiten en projecten die zij van 

belang vinden voor de leefbaarheid, sociale cohesie en 

vitaliteit. Ook wordt de dorpsraden gevraagd een dorpsplan op 

te stellen, zij kunnen daarbij ondersteund worden door de 

ambtelijke adviseurs. 

De gesprekspartner in de kern is een dorpsvertegenwoordiging 

zoals een dorpsraad. Die is bij voorkeur een goede 

afspiegeling van de dorpsgemeenschap. Dorpsraden zijn 

onderdeel van de structuren op het gebied van buurt- en 

kerngericht werken en dus van groot belang voor het 

behouden en vergroten van de leefbaarheid, sociale cohesie 

en vitaliteit van de kernen.  

Bestuurlijk is elke wethouder verantwoordelijk voor het contact 

met enkele kernen. Ambtelijk vervullen beleidsadviseurs kern- 

en buurtgericht werken een belangrijke rol in de interactie 

tussen gemeente en dorpsraad. Dorpsraden kunnen daarnaast 

een beroep doen op experts van maatschappelijke partners op 

het gebied van wonen, welzijn, zorg, etc.”  

Wethouder Markwat, Gemeente Goeree-Overflakkee 

Belang van dorpsraden 

We hebben een aantal personen gevraagd wat het belang 

van dorpsraden is. Hieronder hun reacties: 

“Op lokaal gebied is momenteel veel beweging gaande, de 

schaal van  gemeenten wordt groter, zij krijgen extra taken 

toebedeeld en van inwoners wordt meer verwacht dan 

voorheen. Daarnaast krijgen inwoners ook steeds meer  

mogelijkheden te adviseren over  gemeentelijke 
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“De vraag naar het belang van een dorpsraad kun je 

verschillend uitleggen. Het gaat hier niet om de 

inhoudelijke kant, over de vraag wat een dorpsraad 

concreet voor elkaar wil krijgen. Het gaat om de vraag 

waarom er een dorpsraad zou moeten zijn, wat het nut 

ervan is. Nuttig voor wie? Waar belangen zijn, is sprake 

van meerdere belanghebbenden. Je kunt ze afleiden uit 

de hoofdkenmerken van een dorp: 

a) er zijn inwoners en die hebben een aantal kenmerken 

gemeen, op zijn minst dat ze vlak bij elkaar in de buurt 

wonen, maar doen ze ook allerlei dingen samen. 

b) dat doen ze in een steeds wisselende samenstelling, 

zowel per dag, als per week, als per maand; verbanden 

die elkaar vaak ten delen overlappen, de 

dorpsgemeenschap. Die inwoners hebben overigens ook 

steeds meer relaties met mensen en instellingen buiten 

het eigen dorp. 

b) het dorp ligt in een gemeente, die door de jaren heen 

steeds groter en groter is geworden. De tijd dat de 

gemeente samenviel met het territorium van de 

dorpsgemeenschap is al lang voorbij. 

Een dorpsraad is een uitstekend middel om meer structuur 

te brengen in de wensen en pogingen om inwoners meer 

grip te geven op hun directe leefomgeving. Een dorpsraad 

is ook een podium voor de reeds verenigde deelbelangen 

die op basis van informatie-uitwisseling met elkaar 

rekening kunnen houden. Voor de gemeente is een 

dorpsraad een serieuze overlegpartner, waaraan de 

‘terugtredende overheid’ ook zaken over kan laten. Waar 

belangen zijn, zullen ook tegengestelde belangen zijn. Een 

dorpsraad is een forum om die te overbruggen.” 

Gert Jan Jansen 

Oud secretaris van de Vereniging van Zuid Hollandse 

Gemeenten VZHG 

Oranjefonds collecte 2016 
Meer geld voor uw dorpshuis of dorpsbelangenorganisatie? 

Doe mee aan de Oranje Fonds Collecte van 17 tot en met 21 mei 2016!  

Als deelnemer ontvangt u de helft van het geld dat u inzamelt. U heeft er vast een heel goede bestemming voor. De 

andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in de provincie waar u collecteert. Zo wordt elke 

geschonken euro 100% besteed.  Is uw dorpshuis of dorpsbelangenorganisatie ook van de partij? Beslis snel dit jaar of 

u meedoet en meldt uw organisatie in januari 2016 aan. Kijk of er al een collectevergunning in uw gemeente is op 

www.oranjefonds.nl/vergunningen. Inschrijving start in januari 2016 via www.oranjefonds.nl/collecte. 

Waarom organiseert het Oranje Fonds een collecte? 

De organisatie steunt sociale organisaties met geld en kennis en met campagnes als NLDoet en Burendag. Daarbij 

merkt het Oranje Fonds dat organisaties op allerlei manieren aan geld proberen te komen. Logisch, de noodzaak groeit, 

maar er is minder geld beschikbaar. Anderzijds willen veel mensen best geven aan goede organisaties in hun 

omgeving, maar hoe? Juist voor lokale initiatieven is het vaak niet mogelijk om een collecte te organiseren. 

Het Oranje Fonds neemt alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) voor zijn rekening. Als uw 

dorpshuis of belangenorganisatie meedoet, ontvangt u een eigen collectepakket met daarin alle wettelijke vereisten, 

handige communicatiemiddelen en natuurlijk de collectebussen. Hoe beter de voorbereiding, hoe groter het succes. 

Als deelnemer ontvangt u: 

 collectevergunning;  

 een compleet collectepakket voor maximaal 20 collectanten; 

 collectebussen, legitimatiebewijzen, informatie over uw collectegebied; 

 vrije publiciteit in uw gemeente en voorbeeldpersberichten; 

 helpdesk, telefonisch en per mail; 

 alle financiële transactiekosten en logistiek. 
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Welke organisaties kunnen meedoen? 

Stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben, 

worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Oranje Fonds Collecte. 

Collecteren in uw eigen dorp! 

De Oranje Fonds Collecte wordt voor de tweede maal landelijk georganiseerd. De organisatie heeft de collectegebieden 

aangepast zodat het nu mogelijk is alleen het eigen dorp te kiezen. We hopen daarom dat nog veel meer dorpshuizen/ 

dorpsbelangenorganisaties gaan collecteren. 

Voorbeelden van deelnemers in 2015 

 Vereniging Dorpshuis Westernieland heeft aan de collecte meegedaan in de gemeente Marne in de provincie 

Groningen.  

 Dorpshuisvereniging Ons Huus heeft meegedaan in Apeldoorn, Gelderland.  

 Dorpsvereniging Polsbroek deed mee in de gemeente Lopik in Utrecht. 

 Stichting Dorpshuis Oude Leije deed mee in de gemeente Leeuwarderadeel in Friesland. 

 Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen deed mee in Borger-Odoorn in Drenthe, 

 Vereniging voor Dorpsbelangen Emunatil en omstreken deed mee in het Groningse Leek. 

 Stichting Dorpshuis Eexterveen deed mee in de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. 

 Dorpsbelang Offingawier heeft meegedaan in Súdwest-Fryslân. 

 Dorpsraad Boskant deed mee in Sint-Oedenrode in Noord-Brabant. 

 Solidez Dorpshuis De Hucht deed mee in het Gelderse Renkum. 

Reacties van oud-deelnemers 

"We doen al jaren mee met andere evenementen van het Oranje Fonds, zoals NLdoet en Burendag. En nu dus ook met 

de collecte! Met de opbrengst gaan we onder meer aan de slag met een groentetuin voor het dorp. Daar kunnen we nu 

heel gemakkelijk geld voor ophalen.“  Bert Kleine van het Plaatselijk Belang Dalerpeel uit Coevorden 

"Wij zoeken naar alle mogelijke middelen om de buurthuiskamer te laten voortbestaan. Dan blijft er altijd een plek waar 

de ouderen in ons dorp terecht kunnen voor gezelligheid. Als de gemeentesubsidie straks wegvalt, willen we graag een 

flink reservepotje hebben. We kunnen dat potje met de opbrengst van de collecte mooi aanvullen.“  Jaap de Jong, 

Stichting Buurthuiskamer Adouard uit Zuidhorn 

"Wij grijpen alle kansen om geld in te zamelen en doen dan ook graag mee aan de collecte van het Oranje Fonds. 

Daarmee halen we niet alleen extra geld op, maar kunnen we ook deur-aan-deur vertellen over onze activiteiten. Met de 

opbrengst gaan we flink aan de slag om ons buurthuis op te knappen.“  Joost Griep, Stichting Buurtwerk Goes-Zuid 
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Programma Conferentie Dorpskracht 

10:00 uur Opening door de voorzitter van de ZHVKK, Ries Jansen oud burgemeester Krimpen a/d 

IJssel 

10:15 uur Lezing en interactie met de aanwezigen  Jantine Kriens en Jaap Smit. 

11:00 uur Pauze 

11:30 uur Forum Discussie en presentatie projecten Zuid Holland o.l.v. Jan Broekhuis 

12:30 uur Afsluiting en lunch (aangeboden door de VNG) 

Datum:  vrijdag 11 maart 2016  

Tijdstip:  10.00 – 13.00 uur 

Locatie:  VNG gebouw Den Haag, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag 

De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHvKK) organiseert op 11 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur een 

conferentie over de omgang van provincie en gemeentebesturen met burgerinitiatieven.   

Deze conferentie heeft als doel bestuurders van de provincie en gemeenten nader bekend te maken met de waarde en 

het belang van initiatieven uit de samenleving en de resultaten daarvan. De voorzitter van de ZHvKK Ries Jansen, oud 

burgemeester van Krimpen a/d IJssel, leidt de bijeenkomst. 

Sprekers tijdens deze conferentie zijn Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de VNG, en Jaap Smit, commissaris 

van de Koning in de provincie Zuid Holland. Tijdens de conferentie presenteren enkele dorpsorganisaties projecten, 

waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben genomen en die hebben bijgedragen aan een betere leefbaarheid van hun 

leefgemeenschap. 

Aansluitend vindt een forum discussie plaats met de zaal. In het forum nemen plaats:  

- Bert Broekhuis en Greet de Kooning-Hommes: Leden kennisbank van de ZHvKK;  

- Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, de organisator van het Plattelands 

Parlement;  

Discussieleider is Jan Broekhuis, oud burgemeester van Spijkenisse en vice voorzitter van de ZHvKK. 

De deelnemers aan deze conferentie kunnen tijdens het forum kennis nemen van enkele geslaagde voorbeelden van 

burgerinitiatieven uit onder andere de gemeente Streefkerk.  

Het programma ziet er als volgt uit: 


