
De kogel is door de kerk. Of beter gezegd, 
de kogel is door het dorp en het dorpshuis..

Na een traject dat vele jaren bestrijkt heb-
ben de leden van de FDG op 12 november 
besloten groen licht te geven voor een fusie 
met de Vereniging voor Kleine Kernen 
Gelderland. Een dag tevoren is in de Alge-
mene Ledenvergadering van de VKK in de 
kapel van de Albertushof in Didam hetzelf-
de besluit genomen. Bestuurslid Rob 
Hoekstra heeft daar als lid van de fusie-
werkgroep het fusiedocument toegelicht. 
In dit document zijn de beslispunten opge-
nomen. Die gaan van de naam tot de uit-
werking van de statuten. Een dag later, tij-
dens de goed bezochte algemene 
ledenvergadering in Ons Dorpshuis in 
Kesteren loodste voorzitster Leidy van der 
Aalst-Wolken de aanwezigen soepeltjes 
door de beslispunten.

Met als resultaat dat we per 1 juli 2015 ko-
men tot een juridische fusie en een nieuwe 
vereniging. In aanloop daartoe werken we 
vanaf 1 januari 2015 al met een personele 
unie wat betekent dat de besturen van de 
FDG en de VKK dezelfde personen zijn, 
terwijl de twee organisaties nog wel afzon-
derlijk bestaan. Voor de provincie blijft de 
werkorganisatie VKK-FDG voorlopig het 
aanspreekpunt. 

Kracht en initiatief in het dorp
In totaal waren er 13 beslispunten die ge-
nomen moesten worden, waarbij de eerste 
zoals verwacht de meeste emotie losmaak-
te: de naamgeving. Op voordracht van de 
fusiewerkgroep is gekozen voor Dorpshui-
zen en Kleine Kernen Gelderland, oftewel: 
DKK Gelderland. De ‘strijdkreet’ die we 
daar onder zetten is ‘Kracht en initiatief in 
het dorp’. De een vindt zo’n naam niets, de 
ander kan er mee leven en een derde is en-
thousiast. Hoe het ook zij, de naam dekt 
wel de lading van de nieuwe organisatie.
Andere beslispunten gingen o.a. over de 
missie en doelstelling, het organisatieont-
werp, het bestuursprofiel en de uitgangs-
punten voor de statuten en ook dat verliep 
vlotjes. In het komende half jaar zullen we 

ons nog verder moeten beraden over o.a. 
de contributie, de dienstverlening en de 
huisvesting. De fusie is tevens het moment 
om het bestuur anders in te vullen. Op ei-
gen verzoek stoppen secretaris Rene Die-
penbroek, penningmeester Thea van Ha-
ren-Hofman en bestuurslid Clementine 
van Wintraecken van Banning. 
 
In de nieuwe organisatie DKK Gelderland 
gaan namens de FDG door Nicolet Hoorn, 
Leo Vonk en Niko Wiendels, aangevuld 
met Ate van Balen, Tinie te Dorsthorst, 
Rob Hoekstra, Ria Vreman, Willy Waalder-
bos en Ton Wormgoor van de VKK. Leidy 
van der Aalst-Wolken is de beoogd voorzit-
ter van de nieuwe vereniging met Ton 
Wormgoor als penningmeester. 
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FDG en VKK gaan fuseren

Over samenwerken en loslaten

“Samenwerken betekent dingen samen 
doen, maar betekent ook dat je los moet 
laten. Dat laatste is best lastig. Zeker in een 
democratie met een gekozen volksverte-
genwoordiging zoals wij die bij de provin-
cie en bij gemeenten kennen.”  Gedepu-
teerde Jan Markink was bij de Inspiratiedag 
dorps(huis)ontwikkeling van 4 oktober jl. 
en sprak de deelnemers toe. 

De volksvertegenwoordiging krijgt bij nau-
were samenwerking een andere positie en 

wellicht zal de werkwijze ook anders moe-
ten. Nu wordt volgens voorgeschreven 
procedures aan doelen gewerkt, waarbij al-
lerlei indicatoren tot achter de komma be-
palen hoe er gewerkt wordt. Die procedu-
res verhouden zich nog niet tot 
samenwerken, tot het zijn van partners. 
Het gezamenlijke maatschappelijke doel 
komt bij samenwerking centraal te staan. 
Dat betekent dat we moeten open staan 
voor andere instrumenten en middelen. 
lees verder op pagina 2
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Gedeputeerde Jan Markink heeft de 
volgende onderwerpen in zijn 
portefeuille: algemeen bestuur, 
financiën, aandeelhouderschappen, 
toezicht gemeente-financiën, 
interbestuurlijk toezicht en toezicht 
handhaving, sport, personeel en 
organisatie en communicatie.

Net zoals veel gemeenten is nu ook de pro-
vincie bezig met de vraag wie straks zeg-
genschap heeft en wat loslaten nu concreet 
betekent. 

Meegaan in veranderingen
Voorbereid zijn op de toekomst betekent 
meegaan in veranderingen. Ik constateer 
dat veranderingen heel snel gaan en dat 
elke verandering een vraagstuk oproept. 
Neem bijvoorbeeld de detailhandel. Kleine 
ondernemers krijgen het moeilijk. Welke 
hand moet de provincie hebben in de op-
komst van internet-winkelen en grootscha-
lige detailhandel. Welke hand heeft u als 
consument hierin? Deze ontwikkelingen 
hebben enorme invloed op de leefomge-
ving. In de zorg verandert er ook veel, op 
het gebied van Wmo, jeugdzorg en arbeids-
marktparticipatie. Gemeenten gaan een be-
roep doen op inwoners, dorpsbelangenor-
ganisaties en dorpshuisbesturen, op de 
samenleving waarin u allen actief bent.

Krimp heeft ook effecten op de samenle-
ving. Samenwerkingsverbanden die in het 
verleden niet mogelijk waren, komen nu als 
gevolg van de krimp wel tot stand, bijvoor-

beeld tussen scholen en sportverenigingen. 
Die samenwerking wordt niet alleen door 
financiën getriggerd, maar ook door terug-
lopende ledenaantallen. 

Slimme verbindingen maken
Een andere verandering die een vraagstuk 
met zich meebrengt, is leegstand. Onder 
andere boerenbedrijven en winkels komen 
leeg te staan. Wat doen we hiermee? Niet 
overal kan een nieuwe invulling aan gege-
ven worden en soms is het wellicht realis-
tisch om te slopen. Maar wie financiert dat 
dan? Als het gaat over vastgoed, hoor ik 
naar mijn idee nog te vaak dat er iets wordt 
toegevoegd. Het wordt veel belangrijker om 
slimme verbindingen te maken, om be-
staand vastgoed zo optimaal mogelijk te 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor welzijn, 
dorpshuizen, sportverenigingen. Er zijn ge-
noeg kansen! 

Als we deze veranderingen samen nemen, 
komt er veel op onze samenleving af. We 
zitten in een transitie. Als provincie willen 
we meedoen en de leefbaarheid behouden. 
Hiervoor hebben we dan ook € 6 miljoen 
beschikbaar in een succesvolle regeling. 

Het doel van de regeling is om slimme ver-
bindingen te leggen en slimme combinaties 
te maken zodat nieuwe samenwerkingsvor-
men elkaar versterken en in stand kunnen 
houden. Ideeën die vernieuwend zijn pas-
sen hier goed onder. Initiatiefnemers kun-
nen meedoen in de tenderprocedure, waar-
bij alleen de beste ideeën worden 
gefinancierd. 

Als provincie zien we ook graag dat innova-
tieve ideeën gedeeld worden, dus een jaar-
lijkse Inspiratiedag, zoals vandaag in Dui-
ven, waar kennis wordt overgedragen is 
ook iets dat wij van harte toejuichen. De 
kracht die u allen heeft, hier op de Inspira-
tiedag Dorps(huis)ontwikkeling, bepaalt 
de sterkte en leefbaarheid van de samenle-
ving.”

Over samenwerken en loslaten vervolg van pagina 1

Tijdens de ALV van de VKK waren Ton 
Spaargaren en  Jurjen van Dijk aanwezig 
om een toelichting te geven op de ‘Open-
baar vervoervisie van de provincie Gelder-
land’. In deze nieuwe visie komt er naast het 
vaste net van trein en bussen het zoge-
naamde flexibele net. In dit flexibele net is 
eigenlijk van alles mogelijk. Van dorpsauto, 
dorpsbusje, buurtbus, regiotaxi tot electri-
sche fietsen. 

Ben Mouw, voorzitter ROCOV: “Het stand-
punt is mee willen denken. Ze willen kijken 
naar mogelijkheden op pilots. De vraag van 
bewoners waar men naartoe wil is waar het 
om draait. Sluit de dienstverlening aan op 
de vraag? Een student onderzoekt welke 
vervoersvoorzieningen er in de toekomst 
nodig zijn voor de Achterhoek. De plicht 
blijft echter bij de provincie zitten. ROCOV 
laat niet het geld het motief zijn. Ze hebben 

een oproep naar de staten gedaan dat als er 
vraag bestaat naar beter vervoer de staten 
hier ook geld voor vrijmaken.” 

Naar aanleiding van een vraag vanuit het 
publiek wordt geantwoord dat verdere 
technische ontwikkelingen interessant zijn; 
ze kunnen volgens Jurjen van Dijk zeker 
een optie zijn. Meer informatie is te vinden 
via deze link. 

Martijn Bruil, projectleider Breedband bij 
de provincie Gelderland, presenteerde tij-
dens de ALV van de VKK in de sfeervolle 
kapel van Welcom in Didam op 11 novem-
ber jl. de provinciale plannen.  De provin-
cie gaat samen met de gemeenten een soort 
Liander oprichten voor glasvezel in het 
buitengebied waar de commerciële aanbie-
ders, zoals Reggefiber niet komen.

Gestart wordt met de gemeenten in de re-
gio Achterhoek. Deze gemeenten hebben 
een intentieverklaring ondertekend waar-
door zij aandeelhouder worden en zorgen 
voor een deel van de benodigde investe-
ring. In 2015 moet het nieuwe bedrijf star-
ten.  Essentieel is dat er voldoende huis-
houdens mee gaan doen. Minimaal 60%, 
maar beter is deelname van 80%. 

Voor de dorpsbelangenorganisaties en 
dorpshuisbesturen is een belangrijke rol 
weggelegd om als ambassadeur mensen 
enthousiast te maken om zich aan te slui-
ten. De komende tijd wordt een plan ge-
maakt om met zo min mogelijk inzet zo 
veel mogelijk huishoudens te interesseren 
om zich aan te sluiten.

Breedband in de witte gebieden

Nieuwe visie op Openbaar Vervoer

http://www.gelderland.nl/ovvisie.html
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Impressie DEBAT Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling

over samenwerken, 
loslaten en identiteit

Zeven deelnemers steken hun hand op op 
de vraag “Wie vindt het moeilijk om samen 
te werken?” Dat worden er steeds meer als 
men er langer over na denkt. Onder leiding 
van Jalbert Kuijper komen de reacties los. 
Samenwerken vergt een andere rol en 
structuur, vergeleken met een top-down re-
latie of een situatie waarin een actiegroep 
de ‘tegenpartij’ ergens van probeert te over-
tuigen. Bij een ideale samenwerking zijn de 
rollen herverdeeld, cultuurverschillen 
overbrugd en agenda’s op elkaar afgestemd. 
Dat zijn nogal grote mijlpalen die in het be-
gin nog onbereikbaar lijken en als toehoor-
der van het debat proef ik de angst dat men 
denkt dat organisaties door samenwerken 
hun eigen identiteit verliezen. 

Twee tips: 
begin bij jezelf en begin makkelijk! 

Begin bij jezelf betekent dat je als persoon, 
zelf een begin kunt maken met die grote 
‘cultuurveranderingen’ waar het bij samen-
werking steeds over gaat. Bij jezelf begin-
nen betekent letterlijk zelf beginnen: doen 
waar je voor staat vanuit je eigen persoon 
en niet als ‘vertegenwoordiger van’. In de 
menselijke maat herkennen we ons en een 
goed voorbeeld doet volgen! Wil je dat or-
ganisaties gaan samenwerken? Ga eerst zelf 
samenwerken! Wil je dat er beter wordt ge-
communiceerd? Verbeter eerst je eigen 
communicatie!

Begin makkelijk houdt in: voorzie elkaar 
van informatie. Je bent dan op de hoogte 
van waar de ander mee bezig is en hoe die 
tegen bepaalde zaken aan kijkt. Herken je 
jezelf daarin? Bedenk dan goed of samen-
werking nodig is en of je zelf ook wilt sa-
menwerken. “Wantrouwen vanwege slechte 
ervaringen uit het verleden vormt vaak een 
blokkade om samen te werken”, klinkt het 
in de zaal. “Probeer dat eens van je af te 
schudden, dan creëer je nieuwe mogelijk-
heden”, vervolgt de spreker. Als samenwer-
king logisch, nuttig en gewenst is, hoeven 
organisaties niet gelijk hun identiteit te ver-
liezen! 

Zet in op thematische samenwerking. Juist 
door allebei anders te zijn, kun je elkaar 
versterken. Gebruik elkaars netwerk, kracht 
en expertise en in de toekomst gebruik je 
die ervaring om wellicht de samenwerking 
weer aan te gaan! 

Boeiende workshops
Op de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikke-
ling werden uiteenlopende workshops ver-
zorgd door organisaties uit het Kennisnet-
werk Leefbaarheid en  Gemeenschaps- 
voorzieningen. 

De volgende onderwerpen kwamen aan 
bod: In de workshop Samenwerken aan 
zorg en welzijn kwamen voorbeelden van 
burgerinitiatieven aan bod. Zeer verschil-
lende initiatieven, van onderop ontwikkeld 
op maat van het dorp. 

De deelnemers bespraken de mogelijkhe-
den voor zorg-van-onderop in hun eigen 
plaats en er werden veel ideeën uitgewis-
seld. Bij het thema Samenwerken van 
dorpsgebouwen werd duidelijk dat dorps-
huizen een centrale rol vervullen als het 
gaat om de voorzieningen in het dorp. In de 
workshop zijn samenwerkingspartners in 
kaart gebracht waar de deelnemers contact 
mee zullen opnemen. 

Deelnemers van de workshop Samenwer-
ken in het dorp en de rol van de dorps-

contactpersoon zien dat de noodzaak groeit 
om vrijwilligers op weg te helpen en te bege-
leiden. Dat komt onder andere door het ver-
schuiven van taken en verantwoordelijkhe-
den op het gebied van zorg. Bij de workshop 
Samenwerken met sport als maat-schappe-
lijke spil deelden de deelnemers voorbeelden 
om vorm te geven aan de nieuwe positie van 
sportverenigingen. Sport voor specifieke 
doelgroepen, een sportmarathon om kennis 
te maken met de verschillende mogelijkhe-
den en een sportdorp waar alle verenigingen 
samen werken met welzijnswerk, jongeren- 
en ouderenwerkers. Bij het thema Samen-
werken: jong en oud in een dorpsbelangen-
organisatie, kwamen veel tips naar voren om 
jongeren te binden aan de dorpsbelangenor-
ganisatie. 

Deelnemers van de workshop Samenwerken 
aan een Wmo-proof dorpshuis kregen in-
zicht in de landelijke ontwikkelingen en 
trends door de decentralisaties op gebied 
van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de 
Wmo. Ook hier werd het voor de deelne-
mers duidelijk dat het dorpshuis ruimte kan 
bieden aan nieuwe doelgroepen door het ge-
sprek aan te gaan met mogelijke samenwer-
kingspartners. 
Het thema Samenwerken aan een dorpsplan 
met de inzet van social media gaf de deelne-
mers handvaten voor het inzetten van een 
dorpsplan om de leefbaarheid te vergroten. 
Het dorpsplan van Gaanderen krijgt een 
plek in de gemeentelijke structuurvisie. In de 
methodiek wordt het toepassen van social 
media opgenomen zodat mensen zowel of-
fline als online kunnen meedenken over de 
toekomst van hun dorp.

Een korte impressie van de workshop Mar-
keting vindt u op pag 4. In de lunchwork-
shop vertelde Sander Nijhuis van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland over de mo-
gelijkheden om het landschap te ontwikke-
len met een groep actieve bewoners. Bij-
voorbeeld door wandelroutes aan te leggen, 
boomgaarden aan te planten en schooljeugd 
te betrekken. SLG kan groepen actieve be-
woners hierbij begeleiden.  Van iedere work-
shop is een kort verslag gemaakt en alle pre-
sentaties en documenten zijn terug te vinden 
op onze website. 

http://vkkfdg.nl/leng/Bijeenkomsten/Duiven.html
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Zonder te delen valt  
er niets te kiezen

Op 28 februari 2015 wordt het vijfde Plat-
telandsParlement Gelderland (PPG) ge-
houden. De organisatie is in handen van de 
fusieorganisatie die is ontstaan uit de FDG 
en de VKK Gelderland: DKK Gelderland 
(Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelder-
land). De locatie is reeds gevonden: Kultur-
hus De Bongerd in Oene.

Kiezen en delen
Het centrale thema van het PPG is Kiezen 
en delen! Vlak na het PPG worden de pro-
vinciale statenverkiezingen én de Water-
schapsverkiezingen (namelijk op 18 maart 
2015) gehouden. Wat valt er te kiezen? 
Welke plannen hebben de politieke partijen 

voor het platteland en de kleine kernen? 
Wat zijn de speerpunten van het Water-
schap? Door te delen kunnen meer mensen 
gebruik maken van voorzieningen, zoals 
het dorpshuis, het trapveld of het spreekuur 
van de zorgverlener.  De insteek is: zonder 
te delen valt er niets te kiezen. Daarom 
biedt het PPG ook ruimte voor het bespre-
ken van de ideeën van bewoners van kleine 
kernen. Het PPG staat voor een directe ont-
moeting van Provinciale Staten met bewo-

ners van kleine kernen en het platteland. 
Op deze manier levert het input voor het 
coalitieakkoord dat na de verkiezingen ge-
schreven zal worden. Het PPG staat ook 
voor ontmoeting van bewoners onderling. 
‘Collega’ dorpsbelangenorganisaties en 
dorpshuisbestuurders zitten boordevol 
goede ideeën!

De leden van de VKK en FDG ontvangen 
uiteraard een uitnodiging en ook de Gel-
derse politieke partijen die meedoen aan de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2015  
worden uitgenodigd. Reserveert u zaterdag 
28 februari 2015 in ieder geval in uw agen-
da want het belooft weer een geweldige dag 
te worden!

Vijfde Plattelands Parlement Gelderland, 28 februari 2015 

Meer en andere doelgroepen bereiken is 
voor veel dorpshuizen en Kulturhusen vaak 
van levensbelang. Hoe doe je dat en hoe 
werkt dat in de praktijk? Inzet van de mar-
ketingsystematiek kan u daarbij helpen.  
Dit was een van de workshops tijdens de 
Inspiratiedag.

De marketingsystematiek kan gebruikt 
worden voor  een activiteit, maar ook voor 
uw dorpshuis als geheel.

In de werksessie is de systematiek ingezet 
voor de activiteit ‘Pubquiz’, een quiz waar-
bij kandidaten in teamverband vragen be-
antwoorden die door een quizmaster ge-
steld worden. De vraag was: Hoe krijgt deze 
activiteit vorm in uw dorpshuis? De deel-
nemers gingen in groepjes aan de slag. 

Het inzetten van de marketingsystematiek 
riep allerlei vragen op: past de naam ‘dorps-
quiz’ niet beter bij onze doelstelling, heb-
ben we wel een zaal die gezellig genoeg is, 

wie zou eigenlijk een goede quizmaster 
zijn, hoeveel deelnemers willen we mini-
maal hebben, wanneer is de activiteit kos-
tendekkend, is onze doelgroep niet te 
breed, hoe kunnen we de activiteit het beste 
bekend maken? Deelnemers ervoeren dat 
als je structureel bezig gaat met een activi-
teit  ‘in de markt te zetten’, teleurstellingen 
voorkomen kunnen worden en kans op 
succes groter is.

De inzet van marketing helpt u doordacht 
keuzes te maken. De FDG biedt haar leden 
ook in 2015 de Training Marketing voor 
Dorpshuizen aan, daarvoor wordt u ter zij-
ner tijd uitgenodigd.

Klik hier voor meer informatie of neem 
contact op met Anja Slendebroek,  
a.slendebroek@spectrumelan.nl

Doelen

Doelgroepen Marketingmix

Marketing voor dorpshuizen

http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/index.php?tid=11&aid=244
http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/index.php?tid=11&aid=244
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Jaarplan 2015 VKK-FDG

In dit artikel lees je meer over de projecten 
die voortkomen uit het Jaarplan 2015 van 
de VKK-FDG. Waar wil de VKK-FDG het 
komende jaar aan werken?

De activiteiten van de VKK-FDG zijn on-
dergebracht in vier thema’s:
•	 Communicatie en informatie
•	 Programmering leefbaarheid en 

voorzieningen
•	 Ondersteuning vrijwilligers bij 

dorps(huis)ontwikkeling 
•	 Actief Burgerschap / Zelfsturing en 

gemeenschapszin

Hieronder een korte toelichting.

Communicatie 
Wij werken het komend jaar aan de ont-
wikkeling van een nieuwe website voor de 
nieuwe organisatie. Ook wordt een online 
kenniscentrum ingericht met hulpmidde-
len voor onze leden. Het gaat dan om een 
online plek voor projectplannen, themati-
sche plannen van aanpak of bijvoorbeeld 
organisatiemodellen. In fysieke zin wil de 

VKK-FDG de samenwerking versterken 
door een dorpenronde te organiseren langs 
haar leden. Tevens organiseren we het 5e 
PlattelandsParlement op zaterdag 28 febru-
ari 2015. 

Programmering leefbaarheid en 
voorzieningen
In 2015 zullen we opnieuw een Inspiratie-
dag organiseren voor meer dan 100 deelne-
mers. Ook wordt gewerkt aan onderhoud 
en uitbreiding van dorpscontactpersonen 
en aan projecten voor een duurzaam dorp 
en dorpshuis. 

Ondersteuning vrijwilligers bij 
dorps(huis)ontwikkeling
Ook in 2015 zullen wij het vrijwilligersbe-
stand van de VKK-FDG inzetten bij het 
maken, monitoren en actualiseren van 
dorpsplannen, het opstellen van dorpen-
plannen, en toekomstbestendige accom-
modatieplannen. Nog meer dan we al de-
den, kijken we naar de relaties met 
buurdorpen en onderlinge samenwerking 
binnen de kern en relatie met de gemeente.

Daar waar mogelijk ondersteunen we dor-
pen en dorpshuizen bij subsidieaanvragen, 
fondsenwerving en crowdfunding. Ook 
hebben we aandacht voor wet- en regelge-
ving zoals bestuursaansprakelijkheid, ver-
gunningen, veiligheid en bijvoorbeeld de 
drank- en horecawet. Tot slot willen we een 
netwerk opzetten waarbinnen vrijwilligers 
van dorpshuizen en dorpsbelangenorgani-
saties bereid zijn elkaar te adviseren. 

Actief burgerschap / Zelfsturing en 
gemeenschapszin 
Wij willen de samenwerking tussen diverse 
dorpsgroeperingen verbeteren. Dit doen 
we o.a. door ondersteuning te bieden aan 
besturen van dorpshuizen of dorpsbelan-
genorganisaties bij een dorpsbrede benade-
ring. Ook bieden we ondersteuning bij een 
coöperatieve voorziening zoals wonen, 
energie of zorg waarmee makkelijker inves-
teringen zijn te doen door bijvoorbeeld een 
groep bewoners. En gemeenten die bezig 
zijn met actief burgerschap en zelfsturing, 
bieden we de Verdiepingsslag Overheids-
participatie (VO) aan om zich voor te be-
reiden op de toekomst. 

De afgelopen weken zijn we met Meis 
Brandbeveiliging op pad geweest om de 
brandveiligheid van de Gelderse dorpshui-
zen onder de loep te nemen. Bij bezoekjes 
aan Kesteren, Balgoy, Angeren, Randwijk 
en Spankeren keken we onder andere naar 
de aanwezigheid van blusmiddelen, nood-
verlichting en vluchtroutes. 

Misschien wel belangrijker was echter de 
vraag hoe gaat een dorpshuisbestuur om 
met de brandveiligheid en welke vragen er 
spelen. 

Het blijkt dat er een wirwar is aan regeltjes, 
wetten en aanvullende eisen, waar je als 
leek geen wijs uit kunt worden. De gemeen-
te, brandweer, overheid, de verzekeraar en 
de brandbeveiliging; allemaal hebben ze 
hun verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den hierin, vaak met verschillende eisen. 

Daarnaast spelen het budget, de beheerder 
en het bestuur van een dorpshuis een grote 
rol in de beslissingen die er gemaakt wor-
den.  

Hoe ga je hier als bestuur mee om en welke 
beslissingen neem je? Dat zijn vragen die 
we willen beantwoorden tijdens een bijeen-
komst rond het thema brandbeveiliging. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op 
dinsdag 9 december van 20:00 uur tot 22:00 

uur in het dorpshuis in Kesteren en u bent 
allen van harte welkom. Meis Brandbeveili-
ging zal hier ook een collectief aanbod pre-
senteren voor de leden van de FDG. 

Ga voor meer informatie naar de website 
van de FDG. 

Brandbeveiliging in dorpshuizen

http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/
http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/
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Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 
21 maart 2015, samen met duizenden or-
ganisaties in het land, NLdoet; de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland. NL-
doet zet vrijwillige inzet in de spotlights 
en stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken. 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van 
vele sociale initiatieven. Het Oranje 
Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor de sa-
menleving zijn. Daarnaast draagt NL-
doet bij aan een goed imago van het vrij-
willigerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe 
leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

In NLdoet  van het afgelopen jaar waren  
325.000 Nederlanders actief bij meer dan 
8.600 klussen, een recordaantal. NLdoet 
is een mooie kans om een grote klus te 
klaren, uw organisatie te promoten én 
nieuwe vrijwilligers te werven. Knap bij-
voorbeeld de buitenruimte of de aula op, 
organiseer een wedstrijd met prijsuitrei-
king op NLdoet , houdt in opruimactie 
in de buurt van het dorpshuis, et cetera. 

U kunt in aanmerking komen voor een 
financiële bijdrage van maximaal € 400,= 
van het Oranje Fonds. Kijk hiervoor ver-
der op www.nldoet.nl

NL doet 2015

Samen met de Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland en de stichting Heg & 
Landschap organiseren we de cursus 
‘Heggen leggen’. 

Door het volgen van een theorieavond en 
het meedoen aan een praktijkdag in uw 
regio wordt u deskundig heggen legger en 
kunt u deze oude techniek overdragen aan 
anderen in uw dorp. 

Op deze wijze kunnen veel dorpen en het 
omliggende landschap verfraaid worden 
met een gelegde heg. Op onze website 
leest u waar en wanneer de cursus gehou-
den wordt. 

Dorpsbelangenorganisaties en dorpshuis-
besturen hebben, als spil in het dorp, een 
brief ontvangen met het verzoek om deze 
onder de aandacht te brengen van werk-
groepen of initiatiefnemers op het gebied 
van landschapsverfraaiing. 

Wellicht kunt u hen interesseren om deel 
te nemen aan de cursus ‘Heggen leggen’.

Klik hier voor meer informatie. 

Dorpen leggen heggen

Deelname VKK aan de waterschapsverkiezingen 2015

De leden van  VKK Gelderland hebben op 
de ALV van 11 november jl. ingestemd met 
deelname van de VKK aan de Waterschaps-
verkiezingen in 2015 voor het Waterschap 
Rijn en IJssel. Op dit moment heeft de 
VKK één zetel. Mevrouw Tinie te Dorst-
horst zit namens de VKK in het Algemeen 
Bestuur van het WRIJ. Bij de vorige verkie-
zingen had de VKK bijna genoeg stemmen 
voor twee zetels. Ons doel is om deze ver-
kiezingen minimaal twee zetels te behalen.

Dit houdt in dat op korte termijn een kan-
didatenlijst moet worden samengesteld. 
Het VKK-bestuur heeft een selectiecom-
missie benoemd met Willy Waalderbos als 
voorzitter. 

Personen die zich kandidaat willen stellen 
voor de VKK-lijst kunnen dit aangeven 
door vóór 15 december 2014 een mail te 
sturen naar info@vkkgelderland.nl met 
daarbij de motivatie en een cv.

Mocht u personen kennen in uw omgeving 
die voldoen aan onderstaand profiel wilt u 
hen dan op deze functie wijzen?
 
Profiel 
•	 Actief (of actief geweest) in het 

bestuur van  een dorpsbelangenorga-
nisatie of actief (of actief geweest)  bij 
de VKK Gelderland

•	 Woonachtig in het werkgebied van 
het Waterschap Rijn en IJssel

•	 Bereid om zitting te nemen in het 
bestuur van VKK Gelderland of de 
bestuurscommissie Waterschap

•	 Minimaal 4 uur per week beschikbaar 
voor waterschapswerkzaamheden

•	 Communicatief vaardig.

Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelder-
land is onze nieuwe naam. We kunnen 
nu aan de slag met het nieuwe logo, de 
nieuwe huisstijl en de website. De do-
meinnaam www.dkkgelderland.nl is al 
geregistreerd. Op 28 februari 2015, tij-
dens het PlattelandsParlement Gelder-
land in het Kulturhus Oene, willen we in 
aanwezigheid van gedeputeerde Jan Ja-
cob van Dijk en de aanwezige statenle-
den het nieuwe logo feestelijk onthullen.

DKK Gelderland

http://www.vkkgelderland.nl/fileskpb/2014-11-18%20Dorpen%20leggen%20heggen.pdf
http://www.oranjefonds.nl/nldoet?gclid=CMKQmfaemcICFULHtAodOEwAPA
http://www.wrij.nl/

