Nieuwsbrief
ZUID HOLLANDSE VERENIGING VOOR KLEINE KERNEN

Datum nieuwsbrief

Jaargang 5, nr. 1

Toch kleinschalige zorg in Noorden

Wonen met extra zorg

Zou het dan toch mislukken?
In Noorden was men zeer
teleurgesteld toen de regionale zorgorganisatie besloot
zijn steun aan het kleinschalige zorgproject in Noorden in
te trekken. Ook een andere
regionale zorginstelling zag
er vanaf. Gelukkig zijn er
dan in het dorp mensen zoals Mia Vork die op zoek
gaan naar alternatieven. Zij
trok de stoute schoenen aan
en ging op zoek naar andere oplossingen. Gesteund
door de Woningstichting
Nieuwkoop werkte ze aan
een nieuw bedrijfsplan voor
kleinschalige zorg. Mia start-

te met het in beeld brengen
van de woon- en zorgbehoefte in Noorden. Dit onderzoek werd gedaan in
samenwerking met de Club
50+ Noorden en de Woningstichting Nieuwkoop.
Zoekend naar mogelijke
partners om het project te
starten is contact opgenomen
met Buurtzorg Nederland
(www.buurtzorgnederland)
een organisatie die kleinschalige zorgprojecten begeleidt.
In het eerste kwartaal 2011
zal ondanks de economische
crisis gestart worden met de
bouw van “Schippersbrug”
een appartementencomplex
met in totaal 29 appartementen en een supermarkt.
Van deze appartementen
zullen er zeven door de Woningstichting Nieuwkoop
worden verhuurd aan mensen met een zorgvraag. Eén

appartement zal worden
omgebouwd tot ontmoetingsruimte.
Er is nog veel werk te verrichten. Mia Vork is aangesteld als kwartiermaakster.
Zij gaat de komende periode aan het werk om alles te
regelen zodat over ruim
anderhalf jaar de eerste
bewoners met een zorgvraag kunnen worden ontvangen in hun eigen huurwoning. En dat verpleegkundigen en verzorgenden, uit het
dorp, klaar staan om zorg
op maat te kunnen leveren
aan hun eigen dorpsgenoten.
Daarnaast zal een team van
vrijwilligers steun gaan verlenen op een dorpse wijze.

woners die nog niet in staat
zijn om veranderingen te
brengen in hun situatie of
omgeving. Gemeenten en
maatschappelijke middenveld zouden daarom juist
dichter bij de burgers moeten zitten en hem of haar
tijdelijk moeten ondersteunen”.
Onze vereniging wil graag
faciliteren in dit proces van
het leefbaar houden van
onze dorpen. We hebben in
de jaren van ons bestaan,
denk ik, ook laten zien, dat
we dat kunnen. De diverse
opgestelde dorpsplannen
zijn daar een voorbeeld van.
Dat zijn geen producten van
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Wilt u meer weten over dit
project dan kunt u contact
opnemen met Mia Vork
(miavork@hotmail.com) en/
of Jan Tersteeg (jante23@ziggo.nl)

Provinciale verkiezingen
De Vereniging van ZuidHollandse kleine kernen wil
een vitale vereniging zijn.
Een vereniging die weet wat
er onder hun leden en potentiële leden speelt. En hun wil
bijstaan, waar dat nodig is.
Ik schrijf dit zo, omdat de
minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties in
januari 2011 het volgende
schreef: “De wijkenaanpak,
wij kunnen ook lezen de dorpenaanpak, laat zien dat
vele bewoners heel wel in
staat zijn op eigen kracht
verbeteringen in hun directe
omgeving te realiseren. Zij
willen dit doorgaans ook
graag. Daarom ligt bij hun
de sleutelrol. Er zijn ook in-

De ZHVKK wordt mede
mogelijk gemaakt door
de Rabobanken Alblasserwaard, Merwestroom
en Vijfheerenlanden

In dit nummer:
ons. De inwoners van dorpen
zijn daar zelf mee gekomen
en samen met hun hebben
wij de ideeën vorm en inhoud gegeven.
Onze vereniging is, ondanks
het moeilijke jaar 2010,
springlevend. Het bestuur
heeft uitgesproken in volle
kracht voort te gaan. We
missen natuurlijk wel de inspanningen van onze coördinator Henk Pot. Doordat de
provincie Zuid-Holland ons
niet meer financiert hebben
wij helaas afscheid van hem
moeten nemen. Daarmee
missen we kennis en ervaring.
In maart waren er verkiezin-
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gen voor Provinciale Staten.
Er is een nieuw college van
Gedeputeerde Staten aantreden. Ik wil de coalitiepartners
oproepen uit te spreken dat
het werk van de ZuidHollandse Vereniging van
Kleine kernen van belangrijke
betekenis is voor het Zuid Hollandse platteland en de
dorpen die zich daar bevin-

den. Behoud van de kwaliteit
van het leven in dorpen en
platteland vraagt ook om
beleid van het provinciaal
bestuur. Het is niet alleen stedenbeleid waar het om
draait, maar ook plattelandsbeleid. Wij willen graag helpen om daar invulling aan te
geven.

ke bondgenoot te zijn in het
werk van onze ZHVKK.

Graag roep ik U op een ster-

Voorzitter ZHVKK

Uw steun is onmisbaar.

Maart 2011.

Dirk van der Borg

Dorpsplannen gemeente Nieuwkoop
Bij een dorpsvisie
kijk je een aantal
jaren in de toeomst
van het dorp.

“GROTE WINST
VAN DEZE
PALEDMETHODE
IS DAT DEZE
GEBRUIK MAAKT
VAN DE EIGEN
KRACHT VAN DE
INWONERS”

Bij Paled staat samenwerking
centraal

Door het maken van dorpsplannen door en voor de
inwoners worden meer mensen betrokken bij de ontwikkelingen van het dorp. Daarnaast wordt kennis en begrip
vergroot tussen inwoners en
gemeente en is er meer
draagvlak voor keuzes en
het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
In de gemeente Nieuwkoop is
door het vorige college ingezet om te komen tot dorpsplannen. De gemeente heeft
daarbij gebruik gemaakt van
de subsidieregeling van de
provincie Zuid Holland. De
bijdrage van de provincie is
ingezet om een procesbegeleider van de ZHVKK in te
huren voor het opstellen van
een dorpsplan voor de kern
Nieuwveen. De inwoners van
de kern Nieuwveen hebben
eind 2009 hun dorpsplan
aangeboden aan het college. Een dorpsraad i.o. is vanaf dat moment aan de slag
gegaan. Inmiddels zijn er al
een paar zaken uit het
dorpsplan gerealiseerd in
goede onderlinge samenwerking en in samenwerking met
de gemeente. Onlangs heeft
de dorpsraad i.o. voor de
bewoners een vervolgbijeenkomst georganiseerd en
daarin gerapporteerd over
de voortgang van de plannen die in hun dorpsplan
stonden vermeld. Ook was er
gelegenheid voor de inwoners om te reageren en om
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nieuwe onderwerpen aan de
orde te stellen. In Nieuwveen
vinden de komende jaren
veel ontwikkelingen plaats.
De dorpsraad Nieuwveen is
daarin voor de gemeente
een serieuze gesprekspartner. Zo is men betrokken bij
de keuze van een bureau
welke een inrichtingsplan
voor een groot woningbouwgebied moet maken. De
dorpsraad Nieuwveen staat
op de kaart.
De gemeente heeft de ervaringen die zijn opgedaan
tijdens het opstellen van het
dorpsplan Nieuwveen
(volgens de Paled-methode),
gebruikt om samen met de
inwoners ook voor de kernen
Langeraar/Papenveer en
Noorden/ Noordse Dorp/
Noordse Buurt een dorpsplan
op te stellen. De bewoners
van de genoemde kernen
zullen in het voorjaar van
2011 hun dorpsplannen aanbieden aan het college.
Grote winst van deze Paledmethode is dat deze gebruik
maakt van de eigen kracht

van de inwoners: zij nodigen
uit en zij maken het plan en
stellen het vast. Dit wordt
ondersteund en gefaciliteerd
door de gemeente. Hierdoor
doen veel meer inwoners
mee dan wanneer de gemeente de uitnodigende partij is en het plan opstelt en
vast stelt. Verder wordt het
draagvlak te maken keuzes
vergroot en worden inwoners
enthousiast gemaakt om
vooral zelf in de benen te
komen.
Een mooie uitspraak van een
van de werkgroepleden tijdens de presentatie van het
concept dorpsplan Langeraar/Papenveer op 18 januari jl. was: ”We maken
geen wensenlijst voor de
gemeente, we moeten vooral
ook zelf aan de slag gaan.
Niet alles kan en er moeten
keuzes gemaakt worden. Wij
kunnen meehelpen de juiste
keuzes voor ons dorp te maken.” Wij hopen dat ondanks de druk op de financiën de gemeente Nieuwkoop
ook met en voor de inwoners
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De ANBI-status, wat betekent dat?
Per 1 januari 2010 is de Successiewet ingrijpend veranderd. Om volgens de nieuwe Successiewet in aanmerking te komen voor de
ANBI status dient een instelling zich voor minimaal 90% op het algemene nut te richten.
Voor¬heen was dit 50%. De ZHVKK heeft ook
voor dit jaar weer officieel de ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen. Dat betekent dat leden en donateurs
hun giften aan onze vereniging mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

•

Voordelen van de ANBI status
Giften aan een dorpshuis met een ANBIstatus zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vrijwilligers kunnen hier hun voordeel
mee doen. Dat gaat zo:
•

Het dorpshuisbestuur inventariseert
hoeveel uren aan vrijwilligerswerk is
verricht en stelt een uurtarief vast. Dit
bedrag is niet hoger dan € 4,50 per
uur, € 150,- per maand en € 1.500,per jaar.

•

Met de vrijwilliger wordt overeengeko¬men dat die de uitbetaalde vrijwilli¬gersvergoeding weer terugstort
als schenking.

•

De vrijwilliger kan dit schenkbedrag
bij de Belastingdienst opvoeren als
aftrekbare gift. Met bestuursleden
van een dorpshuis kan een soortgelijke regeling getroffen worden:

Dorpshuizen
Vele dorpshuizen, die eerst nog een ANBIbeschikking hadden, zullen deze zijn kwijtgeraakt omdat ze er voor meer dan 10% commerciële activiteiten op na hielden. Door de
commerciële activiteiten onder te brengen in
een aparte rechtspersoon, ook wel steunstichting genoemd, kan een non-profit organisatie
toch weer als ANBI aangemerkt worden. Omdat dit meestal gebeurt in de vorm van een BV
wordt in plaats van een steunstichting ook vaak
gesproken van een Fiscaal Fondsenwervende
instelling (FFI). Ga voor de oprichting van een
FFI altijd te rade bij een jurist of fiscalist.
Van deze BV wordt de dorpshuisstichting of vereniging de enige aandeelhouder. Als de BV
vervolgens winst maakt, wordt aan de aandeelhouder, ofwel het dorpshuis, dividend uitgekeerd. De dividenduitkering is voor de BV
aftrekbaar van de winst en kan zelfs even
hoog zijn als de winst. In dat geval is de winst
van de BV nihil. Het dorpshuis kan het ontvangen dividend in zijn geheel besteden aan het
doel waarvoor hij is opgericht.

De FFI mag geen ernstige concurren¬tieverstoring met zich meebrengen.

De successiewet is veranderd

“DANKZIJ DE
ANBI-STATUS
KUNNEN LEDEN
EN DONATEURS
HUN GIFTEN

•

Het dorpshuisbestuur inventariseert het
aantal vergaderuren en stelt een vacatietarief vast.

•

De bestuurders komen overeen dat zij
de uitbetaalde vacatiegelden weer
terugstorten als schenking.

OF VENNOOT-

De bestuurders kunnen dit bedrag bij
de Belastingdienst opvoeren als aftrekbare gift.

IING”

•

AFTREKKEN VAN
DE INKOMSTEN–
SCHAPSBELAS-

Aanvragen
Aan deze constructie zijn meerdere voorwaarden verbonden. De belangrijkste:
•

•

•

De activiteiten van de FFI moeten voor
minstens 90% gericht zijn op de verkrijging van gelden. Dit kan bereikt worden door alle commerciële activiteiten
onder te brengen in de BV en alle nietcommerciële activiteiten in de eigen
stichting of vereniging.
In de statuten van de FFI moet komen te
staan dat de dividenden uitsluitend
worden uitgekeerd aan een ANBI.
De aftrek van dividenduitkeringen mag
niet leiden tot een verlies.

Het aanvragen van een ANBI-status verloopt
via de Belastingdienst. Kijk voor een volledig
overzicht van de vooraar¬den op
www.anbi.nl. De praktijk heeft uitgewezen
dat twee voorwaarden essentieel zijn:
•

uit de statuten moet blijken dat na
eventuele opheffing van de vereniging of stichting een batig saldo ten
deel valt aan een goed doel,

•

de statutaire activiteiten zijn gericht
op alle inwoners.

Voor meer informatie kunt u kijken op de
website http://www.anbi.nl.
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Het logo van ANBI kan onder
bepaalde voorwaarden
gebruikt worden voor fondsenwerving.

De ZHVKK verbreedt uw horizon
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Rabobanken helpen de ZHVKK
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Leerdam – De Rabobanken
Alblasserwaard Noord en
Oost, Merwestroom en Vijfheerenlanden en de ZuidHollandse Vereniging voor
Kleine Kernen hebben eind
vorig jaar een sponsorcontract getekend. De Rabobanken en de ZHVKK werken al vele jaren samen. Met

dit sponsorcontract worden de
afspraken voor een aantal
jaren verlengd.
Leefbaarheid in de kleine kernen en vrijwilligerswerk zijn
aspecten die de Rabobank
hoog in haar vaandel heeft
staan. Dankzij de steun van de
Rabobank wordt de ZHVKK in

staat gesteld haar activiteiten
op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid
op het platteland te continueren. De ZHVKK is dan ook
uitermate erkentelijk voor de
financiële steun van deze
Rabobank en blij met de
goede samenwerking tussen
beide organisaties.

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering ZHVKK
Ondertekening sponsorcontract
Rabobanken en ZHVKK

Op 11 mei a.s. houdt onze
vereniging weer de jaarlijkse
ledenvergadering. Ditmaal
zal deze plaatsvinden in het
Diekhuus in Middelharnis.
Nadat in de ledenvergade-

ring gesproken wordt over de
activiteiten van onze vereniging, wordt aansluitend een
minicongres gehouden vanaf
ongeveer 17 uur, met als thema "dorp in actie". Hier is

uiteraard iedereen die geìnteresseerd is van harte welkom. Ook niet-leden zijn welkom. U hoort snel meer details.

De ZHVKK ziet een groot potentieel aan mogelijkheden om de leefbaarheid in de Zuid-Hollandse kleine
kernen te verbeteren. De trend van steeds grootschaliger laat vele kleine initiatieven opbloeien. De vergrijzing kan een bron van activiteit en inspiratie zijn, mits daar de mogelijkheden toe geboden worden. De
zorgbehoefte neemt af naarmate de actieve participatie van de senioren toeneemt. In de dorpen is de
binding tussen de bewoners groter dan elders, een eigenschap dat een grote participatie in leefbaarheid-

Kleine dorpen vaak “dorp van de dag!”

Soms is het fijn om klein
te zijn...

Dorpvandedag (http://
dorpvandedag.blogspot.com)
is een weblog dat aan wil
tonen dat topografie leuk is.
Op het weblog wordt iedere
dag een dorp tot dorp van
de dag verkozen. Dat gebeurt aan de hand van een
wekelijks thema. Het gekozen dorp wordt kort beschreven, met daarbij een weetje
of bijzonderheid (vaak historisch-geografisch), een foto
en een link naar de ligging
op de kaart.
Topografie zonder context is
saai en lastig te onthouden,
door verbanden te leggen
wordt het gemakkelijker te
onthouden en leuker. Al heeft
de een heel andere associa-

ties met een bepaalde plaats
dan de ander. Het Doel is om
dat te laten zien. Het Middel
is het blog, een extra R(h)
eden is dat je door het blog
veel mogelijkheden hebt om
zelf verder te associëren op
grond van de foto, kaart en
links. Doel, Rheden en Middel
waren daarom ook de eerste
dorpen op het blog. De berichten zijn kort en niet uitputtend, maar bevatten vaak
links naar bronnen met meer
informatie, zoals bijv. websites van historische verenigingen.
Het kiezen van de dorpen
gebeurt aan de hand van
een thema. De ene week is
dat inhoudelijk (er is een

overeenkomst tussen de dorpen in ligging, functie, aanwezige voorzieningen o.i.d),
zoals vissersdorpen, tuindorpen of dorpen met een watertoren; de andere week is
dat op naam, zoals op 5
december met Sint Nicolaas
in aantocht, dorpen met een
vervoeging van de werkwoorden komen en gaan in
de naam.
U kunt dorpvandedag volgen
door de website te bezoeken, aan uw favorieten toe te
voegen, of door
@dorpvandedag te volgen
op twitter (ingezonden door
Theo Peenstra, redacteur
dorpvandedag)

