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Dorpsvernieuwingsprijs
Dit jaar is de zesde editie van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. De jury zal er vooral op letten of het dorp, op initiatief van de
bewoners, duurzame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp
(weer) een goede toekomst geeft. Of het dorp open staat voor nieuwe ontwikkelingen èn oplossingen. Blinkt uw dorp hierin uit? Doe
dan mee aan de Dorpsvernieuwingsprijs! Wie wordt de opvolger
van Koudum (2005), Elsendorp (2007), Wijk aan Zee (2009), Kootwijkerbroek (2011) en Zieuwent (2013)
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen
die op een innovatieve manier aan de leefbaarheid werken. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten op te zetten en
daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke twee
jaar uitgereikt en wordt georganiseerd door de LVKK, deels gefinancierd door het Ministerie van BZK. Het winnende
Nederlandse dorp dingt in 2016 mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
Criteria algemeen
De criteria die gelden voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs zijn nagenoeg gelijk aan die van de eveneens
tweejaarlijkse Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Deze prijs wordt georganiseerd door Europäische Arge, Landentwicklung und Dorferneuerung. Deze Weense organisatie wil zo goede voorbeelden van activiteiten en initiatieven op het
gebied van dorpsvernieuwing en plattelandsontwikkeling onder de aandacht brengen en delen met actieve dorpen in
heel Europa. Dit betekent dat wordt ingezoomd op vernieuwende initiatieven gericht op versterking van de sociale samenhang in het dorp.
Deelname
Elke Nederlandse kleine kern of buurtschap kan zich inschrijven voor de Dorpsvernieuwingsprijs.
Gehoopt wordt op een of meerdere nominaties uit elke provincie. De aanmelding loopt via de provinciale verenigingen
voor kleine kernen naar de LVKK. Het betreft een open inschrijving en dat wil zeggen dat de genomineerde dorpen
geen lid hoeven te zijn van de betreffende provinciale verenigingen van kleine kernen.
Dorpen in Zuid-Holland kunnen zich tot en met 19 juni 2015 aanmelden via info@zhvkk.nl

Bestuursleden gezocht

Wat in deze nieuwsbrief?

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.
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Geluk is heel gewoon
Onderstaande tekst is verschenen in het VNG Magazine
Bij iemand die in Rotterdam geboren is, denk je niet direct
aan een inwoner van een dorp. Toch ben ik in 1943 in
Overschie geboren en woonde daarna vele jaren in het
oude dorp IJsselmonde. In IJsselmonde werd ik voorzitter
van een bewonersorganisatie en daar begon mijn politieke
carrière. Raadslid en wethouder van Rotterdam en tenslotte 22 jaar burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Rotterdam heeft een wereldhaven maar de inwoners ontlenen
nog vaak hun identiteit aan het vroegere dorp waarin ze
zijn geboren. Leefgemeenschappen worden niet bepaald
door de gemeentegrens, maar door de sociale cohesie in
een buurt of wijk.
Mijn stap naar het voorzitterschap van de Zuid Hollandse
vereniging van Kleine Kernen is dus minder groot dan het
op het eerste oog lijkt. In Rotterdam heb ik als wethouder
ervoor gezorgd, dat wijken eigen budgetten kregen voor
het onderhoud in hun buurt. Als voorzitter van de ZHVKK
bent ik zeer gemotiveerd ervoor te zorgen, dat de inliggende dorpen in de grote nieuwe gemeenten ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leefomgeving. Inmiddels heb ik al talloze geslaagde projecten voorbij zien
komen van dorpsraden en verenigingen bij hun presentaties op onze jaarbijeenkomsten. De Landelijke Vereniging
van Kleine Kernen organiseert regelmatig het plattelandsparlement. De Provinciale afdelingen ondersteunen
de vrijwilligers bij de diverse projecten die zij in hun eigen
omgeving opzetten.
Tot mijn verrassing verkeert de vereniging bij die taak in
het goede gezelschap van de Koninklijke Heidemaatschappij en de zorgverzekeraar IZA. In het IZA Magazine lees ik
een enthousiast artikel over inwoners van Oldebroek die
zelf het initiatief hebben genomen voor verbeteringen in de
buurt met steun van de gemeente. Gemeentebesturen
moeten durven loslaten zo wordt in het IZA Magazine betoogd, als je de Doe Democratie vorm en inhoud wilt geven. De Heidemaatschappij was daar vorig jaar al heel
praktisch mee aan de gang door initiatieven van burgers te
steunen bij de realisatie van een waslijst aan leuke projecten. Van de vergroening van een schoolplein in Ypenburg,
tot een nieuwe aanlegsteiger voor passanten in Bodegraven en een expo over de zalmvisserij in de Biesbosch.
In de korte tijd, dat ik bij de ZHVKK ben betrokken, heb ik
tot mijn verbazing ervaren dat er gemeenten zijn, die aarzelingen hebben bij het ontstaan van dorpsraden en verenigingen. Wellicht bang dat er wildgroei ontstaat van allerlei
burgerinitiatieven; of koudwatervrees om invloed te verliezen op ontwikkelingen in buurten en wijken. Tegelijkertijd
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wordt er op grote schaal lippendienst verricht aan het door
het Rijk ingezette beleidsthema; burgerparticipatie. Ik hoop,
dat ik ze in de komende tijd nog kan overtuigen van het
grote belang van daadwerkelijke betrokkenheid van burgers bij hun eigen leefomgeving.
Het enthousiasme van inwoners voor hun eigen leefomgeving is niettemin ook in Zuid Holland bij veel gemeenten
groot. Dat ontdekte ik op onze recente voorjaarsbijeenkomst waar verschillende projecten door de leden aan elkaar werden getoond. Interessant was de bijdrage van wethouder Paul Boogaard namens de gemeente Korendijk. In
de voormalige basisschool van het dorp Goudswaard is nu
op initiatief van de inwoners plaats gemaakt voor een peuterspeelzaal en de bibliotheek. Door de samenwerking met
de gemeente gaat deze multifunctionele accommodatie nu
een belangrijke plaats innemen in het culturele leven met
het doel aantrekkelijk te blijven voor jonge gezinnen. De
gemeente Korendijk hecht grote waarde aan de inbreng
van inwoners bij hun beleid juist om de sociale cohesie te
vergroten.
Ik heb het voorzitterschap van de Zuid Hollandse vereniging van Kleine Kernen met overtuiging op mij genomen,
omdat ik als oud inwoner van twee dorpen in Rotterdam en
ex burgemeester van Krimpen aan den IJssel ervaren heb
wat de organisatiekracht van burgers kan betekenen in hun
eigen leefomgeving. Ook in Krimpen, een dorp van 28.00
inwoners in de stadsregio Rotterdam, floreert het verenigingsleven door de actieve steun van het gemeentebestuur. In Rotterdam zijn de deelgemeenten inmiddels opgeheven, maar heeft het gemeentebestuur daarvoor in de
plaats zogeheten gebiedscommissies ingesteld vanuit de
gedachte dat burgerparticipatie niet kan worden gemist. De
Doe Democratie kan naar mijn overtuiging zeer bijdragen
aan de sociale cohesie in de samenleving en dus aan het
geluk van de inwoners.
In de Rotterdamse TV serie is geluk dan ook héél gewoon!
Ries Jansen

Verslag ledenvergadering
en voorjaarscongres
Namens de gemeente Molenwaard, waar Wijngaarden onder valt, verwelkomt burgemeester Dirk van den Borg alle
aanwezigen bij deze voorjaarsbijeenkomst. Deze wordt
gehouden in het verenigingsgebouw ’t Wingerdshof van
Wijngaarden, dat vorig jaar door vrijwilligers van het bewonersoverleg van Wijnaarden helemaal is opgeknapt. Het
bewonersoverleg won daarmee de ‘beste projectprijs 2014’
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van de ZHVKK en is daarmee gastheer geworden voor
deze bijeenkomst. Het thema ‘Dorp in beweging’ sluit aldus
de burgemeester dan ook prima aan bij Wijngaarden. In
zijn welkomstwoord gaat burgemeester Van den Borg in
over de effecten van de fusie tot één gemeente Molenwaard. Hij wijst daarbij op het belang van de verschillende
identiteiten van de dorpen, die daardoor ook verschillende
agenda’s hebben waar het gaat om bevordering van de
leefbaarheid.
Vervolgens neemt Ries Jansen het woord. Hij is diezelfde
middag tijdens de algemene ledenvergadering tot nieuwe
voorzitter van de ZHVKK benoemd. Kortheidshalve wordt
verwezen naar zijn presentatie in de bijlage.
Sinds kort heeft de ZHVKK een vraagbaak in het leven geroepen. De aanwezige leden van deze vraagbaak, mevrouw Marianne Verhoev en de heren Gert Jan Jansen en
Jan Broekhuis stellen zich aan de aanwezigen voor. Zij
beschikken allen over een uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur en stellen deze graag ter beschikking van de
ZHVKK. Mevrouw Greet de Kooning-Hommes maakt eveneens deel uit van deze Vraagbaak maar is wegens vakantie niet aanwezig. Nadere informatie over de Vraagbaak is
te lezen op de website van de ZHVKK.
Na een korte pauze worden vijf presentaties gehouden.
Vier ervan dingen mee naar de prijs voor ‘beste dorpsproject’. De vijfde presentatie wordt gehouden door de gemeente Korendijk. Aangezien gemeenten geen lid zijn van
de ZHVKK is deze presentatie buiten mededinging.
De dorpsraad van Ooltgensplaat presenteert een pilotproject, getiteld Extra Handen. Het project speelt in op de toekomstige ontwikkelingen rond de participatiewet. Via een
meldpunt kunnen mensen met een hulpvraag zich melden.
Gekeken wordt hoe deze hulp kan worden geboden door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streven
is om hen een goede daginvulling te bieden zodat zij zich
nuttig kunnen maken voor de gemeenschap en voor individuele burgers. De gemeenschap kan gebruik maken van
hun kwaliteiten. Het dorp wordt leefbaarder en er ontstaat
sociale binding en controle. Het meldpunt draait op vrijwilligers en een betaalde coördinator.
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’t Koet uit Noorden. Bij de renovatie van de Voorweg, die al
in het dorpsplan als wens stond vermeld, is de dorpsorganisatie vanaf het begin betrokken. Wensen zijn besproken
en op haalbaarheid getoetst. Een voorbeeld van goede
samenwerking met provincie, gemeente en bewoners van
zowel Noorden als het naburige Woerdense Verlaat. Het
resultaat is een nieuwe, veilig ingerichte weg, waar alle
betrokken partijen trots op zijn.
De vierde presentatie is van de Dorpsraad Melissant, die
een Social Sofa van mozaïek hebben vervaardigd in het
kader van ‘meer kleur en fleur in het dorp. Duidelijk komt
de grote betrokkenheid van de bewoners, jong en oud bij
dit project naar voren. Basisschoolleerlingen maakten een
tekening voor het mozaïek dat op de bank werd aangebracht. Dertig bewoners hebben veel tijd besteed aan het
uiteindelijke werk. Samen met de gemeente GoereeOverflakkee is tenslotte de plaats voor de sofa bepaald. De
financiële opzet is uitstekend, er is onder meer geld geworven via een verjaarskalenderactie en via sponsoring.
Als laatste presenteerde wethouder Paul Boogaard namens de gemeente Korendijk de nieuwe multifunctionele
accommodatie in Goudswaard. In de voormalige basisschool is nu plaats gemaakt voor onder meer de bibliotheek en de peuterspeelzaal, zodat het gebouw in meerdere functies voorziet. De gemeente, de onderwijskoepel
Acis, bibliotheek, peuterspeelzaal en architect hebben
nauw samengewerkt om een mooie multifunctionele accommodatie af te leveren die een belangrijke plaats binnen
het dorp moet gaan innemen.
Na de presentaties reikte de jury de prijzen uit: de eerste
prijs werd toegekend aan de dorpsraad van Ooltgensplaat,
de tweede prijs aan de dorpsraad van Melissant en de derde prijs aan het bewonersoverleg Streefkerk. Dorpsraad ’t
Koet ontving als troostprijs een jaar gratis lidmaatschap
van de ZHVKK.
De ZHVKK zal de volgende voorjaarsbijeenkomst in Ooltgensplaat houden.

Uitslag stimuleringsprijzen

Het bewonersoverleg Streefkerk presenteert hun nieuwe
wandel- en fietsroute rond het dorp. Via een ongeveer 10
kilometer lange route worden diverse interessante punten
aangedaan, zoals een vijftal mooie molens. Er is een folder
ontworpen, die te zijner tijd zal worden verspreid onder
(horeca)ondernemers, zodat toeristen die Streefkerk bezoeken deze wandeling kunnen maken en ervoor of erna
een hapje of drankje nuttigen in een van de horecagelegenheden.

Op woensdag 29 mei 2015 heeft in Wijngaarden de 3e
editie van de ZHVKK Dorpsstimuleringsprijzen uitgereikt.
Er waren vijf boeiende presentaties waarbij de verschillende deelnemers ons meenamen naar de opzet en waar
mogelijk het resultaat van de projecten.

De derde presentatie wordt verzorgd door dorpsorganisatie

” Door tijdig de samenwerking te zoeken met de gemeente

Zo heeft de dorpsraad uit Noorden een presentatie gegeven over de wijze waarop ze bij de reconstructie van de
Voorweg hun inzichten hebben gegeven. De Jury schreef
in hun rapport hierover onder andere:
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en andere betrokkenen van het renovatietraject van de
Voorweg, hebben de bewoners invloed kunnen uitoefenen
op de uitvoering van het traject. Door een constructieve
aanpak hebben de bewoners bewezen een goede basis te
leggen voor een productieve samenwerking. De Jury was
onder de indruk van de inspraak en resultaten die bereikt
zijn.”
De dorpsraad heeft deze keer geen stimuleringsprijs ontvangen. Wel hebben ze een jaar lidmaatschap van de vereniging verdiend.
Een prijswinnaar was het project uit Streefkerk. Er werd
verteld over deze ‘parel’ uit Zuid-Holland waarbij meerdere
prachtige en bijzondere plaatsen zijn genoemd. Het voornemen is om hier een aantal wandel- en fietsroutes uit te
zetten. De jury beoordeelde het project met onder andere
de volgende tekst:
” Hoewel de opzet van het project bij de stimuleringsprijzen
niet nieuw is, heeft de jury ook hier weer met plezier gelezen wat de projectgroep van plan is. Het opzetten van fietsen wandelroutes waarmee zowel inwoners als toeristen de
kans krijgen om Streefkerk beter te leren kennen. Ook het
voornemen om lokale ondernemers te betrekken klinken
veelbelovend. Graag zien we welke resultaten er komende
periode geboekt worden.”
De 125 euro die bij deze stimuleringsprijs worden overhandigd, dragen hopelijk bij aan dit prachtige initiatief.
Ook vanuit Melissant was een delegatie aanwezig. Ze hebben een presentatie gegeven over het project ‘Social Sofa’
waarbij en samenwerking met het bedrijf ‘Social Sofa’ een
mozaïekbank gemaakt waar de inwoners en bezoekers
gebruik van kunnen maken. Het was weer een goed georganiseerd project waarover de jury onder andere het volgende te zeggen had:
“Melissant heeft alweer bewezen dat ze in staat zijn op een
boeiende manier de inwoners van het dorp aan te zetten
tot het uitvoeren van een interessant project. Het project
voegt zeker toe aan het vergoten van de leefbaarheid zoals
de ZHVKK die voor ogen heeft. Door mensen samen te
laten werken wordt de sociale cohesie vergroot en het fleurige resultaat voegt toe aan het gastvrije imago van de omgeving.”
Melissant heeft hiermee de tweede prijs in de wacht gesleept. We hopen dat ze de 275 euro een goede bestemming zullen geven.
De eerste prijs is uitgereikt aan het project waarbij in Ooltgensplaat (maar vooral niet beperkt tot de grenzen van de
kern) hulpvragen worden ingevuld vanuit een pilot ‘Extra
handen’. Klusjes zoals het halen van medicijnen, boodschappen, het opknappen van een stukje tuin, de vuilnis
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buiten zetten, etc. worden uitgevoerd door personen die
deze goed op kunnen pakken. Dit kunnen bijvoorbeeld
mensen zijn die buiten het reguliere arbeidsproces vallen
en op deze manier zingeving en regelmaat vinden. De jury
schreef onder andere het volgende in de beoordeling:
”Met veel plezier heeft de jury kennis genomen van de pilot
die in Ooltgensplaat is gestart. De overheid legt steeds
meer verantwoor-delijkheden bij haar burgers neer. De
zorg voor elkaar is in deze tijd steeds minder vanzelfsprekend. Het streven van deze pilot, om de zorgvraag en aanbod op elkaar af te stemmen lijkt zeer actueel. Hoewel het
nog een pilot betreft, en bijvoorbeeld op het vlak van inkomsten nog aandachtspunten bestaan, wil de ZHVKK dit
initiatief zeker stimuleren.”
De vertegenwoordigers deden erg hun best hun plan zo
goed mogelijk te verwoorden voor het talrijke gezelschap,
dat aanwezig was bij de presentaties. De jury heeft ter stimulering de eerste prijs (600 euro) uitgereikt en kijkt hoopvol naar de uitkomsten van de pilot.
Als vreemde eend kwam de gemeente Korendijk met een
presentatie. Hoewel de gemeente geen lid is -en ze dus
niet kunnen meedingen naar de stimuleringsprijs- waardeert de ZHVKK het zeer dat ze langs zijn geweest. Met
zeer veel enthousiasme en inspiratie is verteld hoe in die
gemeente door samenwerking van meerdere partijen het
gebouw van de openbare school is uitgebreid om meer
mogelijkheden te bieden. Er is een bibliotheek in gevestigd
en ook de peuterspeelzaal heeft er zijn ruimte gevonden.
Het is de bedoeling dat deze verbouwing ook zal leiden tot
verder gebruik voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of trainingen.
De ZHVKK kon geen prijs uitreiken maar heeft naast lovende woorden over het project, ook aangegeven dat ze graag
ondersteuning biedt als de gemeente deze in de toekomst
nodig zou hebben.
Tijdens de avond zelf bleek dit project ook te inspireren en
uit te nodigen tot verder delen bij andere gemeenten.
Na het uitreiken van de prijzen zijn veel bezoekers nog
even blijven hangen om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
De ZHVKK kijkt weer terug op een geslaagde uitreiking van
de stimuleringsprijzen. Volgend jaar weer!
Gedetailleerde rapporten zijn te vinden op onze website:
http://www.zhvkk.nl/?p=287
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Vrijwillige inzet in cijfers
(overgenomen van movisie.nl)
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telzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden. Dit is niet
duidelijk zichtbaar in de cijfers van CBS. De cijfers van CBS
laten wel zien dat mannen minder vrijwilligerswerk voor de
sport- en hobbyclub, de culturele vereniging en de verzorging zijn gaan doen. Het aantal vrouwen dat vrijwilligers
werk doet is gelijk gebleven. Als we kijken naar de cijfers
van de informele hulp dan zien we daarvoor zowel mannen
als vrouwen ene lichte stijging in 2013 bij CBS.

Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest gedaan door
mensen tussen de 35 en 45 jaar op school, de sportvereniging of de buurt. In 2012 en 2013 is het aantal jongeren dat
vrijwilligerswerk doet opvallend hoog. Dit heeft te maken
met de maatschappelijke stage die toen nog verplicht was.
De provincie Friesland telt de meeste vrijwilligers. In de ste- Volledig overzicht Feiten en cijfers
den doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet stede- Wie zijn de vrijwilligers precies? Wat doen ze en om welke
lijke gebieden.
redenen? Hoe staat het met burgerinitiatieven en maatDeze feiten zijn een greep uit de resultaten van verschillen- schappelijk betrokken ondernemen? Wat doen de steunde onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau punten vrijwilligerswerk en hoe ziet het vrijwilligersbeleid in
(SCP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de gemeenten eruit? Lees verder in onderstaand overzicht.
Hier vindt u ook een opsomming van de verschillende onVrije Universiteit (VU) en Movisie.
derzoeken die voor dit overzicht zijn geraadpleegd.
Verschillen in cijfers per onderzoek
(meer informatie : https://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/
Exacte gegevens over het aantal vrijwilligers in Nederland feiten-cijfers-vrijwillige-inzet)
zijn lastig te geven omdat de cijfers per onderzoek wisselen,
afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek. Uit het tweejaarlijks onderzoek Geven in Nederland
2015 blijkt dat in 2014, 37% van de Nederlanders minstens
één keer per jaar vrijwilligerswerk deed voor een maatschappelijke organisatie (R. Bekkers & T Schuyt & B. Gouwenberg, GIN 2015). In 2015 berekent het CBS dat 49%
van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilli- Het zijn twee woorden die ik vaak gebruik in gesprekken met
gerswerk verricht.
kleine dorpen en gemeenten in onze mooie provincie Zuid-

Gemeente en gemeenschap

Holland. Op veel plaatsen worden al of niet heftige discussies
gevoerd over samenwerking en/of fuseren met omliggende
vraagstelling en timing van het onderzoek
gemeenten. Dat raakt de lokale politiek hard en roept dan ook
Ook over de tijdsbesteding aan het vrijwilligerswerk geven behoorlijk wat discussies op, wat in de regel heel veel, en
de verschillende onderzoeken een ander beeld. De hoe- soms te veel tijd kost.
veelheid tijd die Nederlanders gemiddeld aan vrijwilligersDe grote verschuivingen van verantwoordelijkheden naar lowerk besteden, is volgens Bekkers in 2013 en 2014 gekaal niveau vragen om een krachtig lokaal bestuur en voldoendaald van gemiddeld 21 naar 18 uur per maand. Volgens de
de organisatorische en financiele slagkracht om de voorzieninSCP publicatie Maatschappelijke participatie: voor en met
gen voor de inwoners op het juiste en gewenste niveau te houelkaar (Van Houwelingen & de Hart, 2013) is de afgelopen
den of te brengen. Dat vereist ook politieke moed om - wandecennia het vrijwilligerswerk redelijk constant gebleven,
neer dat nodig is - de eigen inwoners/achterban duidelijk te
namelijk een klein uur per week. Voor zover in de cijfers van
maken dat opschaling en verregaande samenwerking soms
het CBS kan worden terugkeken lijkt het aan uren dat een
onvermijdelijk zijn in plaats van tegen beter weten in te blijven
vrijwilliger (inclusief bestuursleden) aan het vrijwilligerswerk
volhouden dat ‘we het zelf allemaal afkunnen’. Feit is dat
besteed gelijk gebleven is sinds 2010. Gemiddeld besteden
schaalvergroting nodig kan blijken om überhaupt nog kleinvrijwilligers 4 uur per weer aan hun vrijwilligerswerk.
schaligheid te kunnen blijven behouden.
Toename informele hulp en mantelzorg
In gesprekken met gemeenteraden over deze kwesties maak ik
De teruggang in het aantal vrijwilligers en het aantal uren vaak het onderscheid tussen Gemeente en Gemeenschap. Dat
dat vrijwilligers zich inzetten wordt volgens Bekkers voor laatste is waar het in de kern van de zaak meestal om gaat. Wij
een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende be- leven in een wereld waarin grenzen steeds meer lijken te verroep van de overheid op burgers om informele hulp en man- dwijnen, letterlijk en figuurlijk. We zien dat in discussies over
De verschillen worden veroorzaakt door de
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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
CdK Zuid-Holland

redactie@zhvkk.nl

Financieringsmogelijkheden
Tijdens de laatste voorjaarsbijeenkomst werd duidelijk dat
de verschillende verenigingen heel verschillende ervaringen
hebben op het gebied van het verzamelen van middelen
voor het uitvoeren van projecten.
Om onze leden te inspireren hebben we een aantal subsidiemogelijkheden op een rij gezet. Deze lijst is zeker niet
compleet, maar geeft in ieder geval een paar mogelijkheden.
De tekst komt van de website verenigingen.nl
Sport
Via de uitgebreide sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vindt u
niet alleen sportgerelateerde subsidiemogelijkheden, maar
ook subsidies die raakvlakken hebben met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie. Het gaat om subsidies van de Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) heeft een subsidieregeling voor projectsubsidies en
instellingssubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig en specifiek gericht op een bepaald project. Instellingssubsidies kunnen jaarlijks worden verstrekt.
Het Fonds Gehandicaptensport geeft een financiële bijdrage
aan projecten die zich richten op sportactiviteiten voor gehandicapten.
De subsidie Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers is een
regeling voor scholing en opleiding van vrijwilligers in de
sport.
Cultuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op
het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve
deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.
Jongeren
Jeugd in Actie 2007-2013 richt zich op projecten die jonge
Europeanen middels sport inspireren tot actief Europees
burgerschap. Trefwoorden zijn: maatschappij, sport, integratie en participatie. Youth in action »
Ouderen
Het Nationaal Programma Ouderenzorg verleent subsidies
aan regionale netwerken die zich richten op activiteiten voor
ouderen.
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Milieu
De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt nonprofitorganisaties in bepaalde gevallen de mogelijkheid om
te besparen op energiekosten en minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.
Maatschappij
Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die
zorgen voor meer sociale betrokkenheid in de samenleving.
Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen
sponsort initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, cultuur en welzijn.
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verstrekt giften
aan maatschappelijke projecten. Daarnaast beheert het
fonds een aantal subfondsendie zich richten op onder andere maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg,
dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten.
Ontwikkelingssamenwerking
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt subsidies
aan organisaties die zich bezig houden met Europa
ofontwikkelingssamenwerking.
Provinciale subsidies
Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden uitgelegd. Per subsidieregeling
verschilt het bedrag en wanneer deze kan worden aangevraagd. Hieronder de link naar de provincie Zuid-Holland:
Zuid-Holland

redactie@zhvkk.nl

