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“We werken samen aan de leefbaarheid!”
Een fusie tussen VKK en FDG speelt al
sinds 2007 toen Paul Peters en Fré Hogenbirk nog voorzitter waren. Onder hun opvolgers gaat het er dan toch van komen.
“Toen was het vooral een wens van de provincie”, weet Leidy van der Aalst (voorzitter
FDG), “en dat is minder krachtig dan een
wens bottom up zoals die nu veel meer gevoeld wordt. De druk is er af en mede daardoor gaat het proces tot nu toe heel soepel.
Het inrichten van een werkorganisatie was
een goede tussenstap. Natuurlijk moeten
we nog organisatorische zaken regelen als
financiën, personeel, locatie, maar daar komen we uit. We zijn al zover, we moeten nu
voortvarend doorpakken.”
“Het streven blijft dan ook 1 januari 2015”,
vult Willy Waalderbos (voorzitter VKK)
aan. “Onze doelstellingen zijn hetzelfde, we
werken samen aan de leefbaarheid, dus een
fusie waarbij je de krachten bundelt is heel
logisch. Samen kun je je ook sterker maken
voor het behoud van voorzieningen. En
richting provincie en gemeenten ben je een
serieuze gesprekspartner.”

Meerwaarde
Kleine kernen vechten tegen enkele lastige
ontwikkelingen zoals krimp, het verdwijnen van voorzieningen als supermarkt en
pinautomaat, geen woningbouw en mede
daardoor vergrijzing en bijvoorbeeld het
nog niet aangesloten zijn op de digitale

snelweg. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan en de kernen leefbaar te houden
heb je een sterke organisatie nodig die voor
het dorpenbelang opkomt.
Zowel Leidy als Willy zien dan ook duidelijk een meerwaarde in het samengaan.
“Juist omdat beide organisaties vanuit hun
eigen rol en positie iets toevoegen aan het
geheel’’, zegt Leidy. “Maar naast de dreigingen zijn er ook nieuwe kansen. Mede in het
kader van de transitie Wmo komt de nadruk steeds meer te liggen op gemeenschapsvorming en dat betreft het hele dorp.
Het dorpshuis is dan natuurlijk de plek
waar alles samenkomt en van waaruit veel
kan ontstaan. In onze twee organisaties gebeurt ook nu al veel samen, omdat we via
de werkorganisatie projecten draaien. Nu
formaliseren we dat.”

trouwen, “maar dat zien we helemaal goed
komen. Ons beleid komt sterk overeen,
onze doelgroep is bijna dezelfde en we hebben hetzelfde belang om onze kernen leefbaar en onze mensen vitaal te houden. Daar
ligt een mooie uitdaging.” Dat een goede
verhouding met de gemeente daarbij essentieel is, is voor Leidy en Willy een open
deur. “Laten we met z’n allen daar lokaal
stevig aan werken. Er liggen kansen en die
moeten we goed oppakken. Dan krijgt de
fusie die we nu gaan doen ook echt de inhoud waarvoor we het doen.”
Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter
FDG en Willy Waalders, voorzitter VKK

Lokaal
Willy is het daar helemaal mee eens, maar
hij is realist genoeg om te zien dat we er na
een fusie van de organisaties nog niet zijn.
“De fusie is provinciaal, maar ik hoop en
verwacht dat onze leden dat lokaal oppakken en voortzetten. Dat de mensen in de
kleine kernen dichter naar elkaar toe groeien, elkaar opzoeken en meer samenwerken.
Dat ze van elkaars kennis en expertise gebruik maken.”
Beide voorzitters benadrukken dat dat
vooral een kwestie is van wederzijds ver-

Ontmoetingen
Gelderlanders zijn initiatiefrijk en regelen
veel zelf. Soms gaat het niet alleen en heb je
anderen nodig. Voor een cursus, een potje
kaarten, of een gesprek bij een kopje koffie.
Dat kan in een dorps- of Kulturhus. Daar
voel jij je welkom, ontmoet je anderen en
doe je samen iets waar je van geniet. Vooral
in het landelijk gebied is zo’n ontmoetingsplek van belang om je thuis te voelen en
mensen te ontmoeten.
Jan Jacob van Dijk,
Gedeputeerde Zorg en Welzijn

Daarom investeert de provincie Gelderland in gemeenschapsvoorzieningen met
een duurzame exploitatie. Daarbij kijken
we ook naar het afstemmen van voorzieningen binnen en tussen kernen. Hiervoor
zijn die actieve Gelderlanders van levensbelang; Gelderlanders die werk maken van
een ontmoetingsplek in hun omgeving. En
ook deze Gelderlanders ondersteunt de
provincie door kennisdeling en kennisontwikkeling.
Lees verder op pagina 4

Kracht en initiatief in het dorp!
De Vereniging Kleine Kernen Gelderland
en de Federatie Dorpshuizen Gelderland
willen gaan fuseren. Gezamenlijk hebben
VKK en FDG een visiedocument opgesteld
dat alle leden zullen ontvangen voorafgaand aan de ledenvergaderingen in november waarin de besluitvorming over de
fusie zal plaatsvinden.

Wat zijn de hoofdlijnen?
Al enkele jaren onderzoeken VKK en FDG
of en hoe meer samenwerking tussen beide
organisaties te realiseren is. In 2013 kwam
dit proces in een stroomversnelling. Beide
besturen spraken zich uit voor een fusie.
Dat levert het meest op voor de achterbannen: de dorpsbelangenorganisaties van de
VKK en de dorpshuizen, Kulturhusen,
MFC’s van de FDG.
De belangrijkste argumenten voor de fusie:
• Door bundelen van krachten kun je je
als gezamenlijke nieuwe organisatie
veel beter profileren.
• Het werk van VKK en FDG ligt sterk
in elkaars verlengde.
• Voor het verkrijgen van provinciale
financiële middelen is vergaande
samenwerking een vereiste.
Missie
De nieuwe vereniging ondersteunt
dorpen en dorpshuizen in de provincie
Gelderland bij het bevorderen van de
leefbaarheid en samenhang voor de
bewoners.
De nieuwe organisatie heeft de volgende
vijf speerpunten gekozen als het gaat om
leefbaarheid:
• Ontmoeting: gemeenschapsvoorzieningen en fysieke ontmoetingsplekken
• Activiteiten: verenigingsactiviteiten,
verenigingsleven en culturele activiteiten
• Duurzaamheid:toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld op het gebied van
energie, zorg en werk
• Sociale Cohesie: van jong tot oud
betrokken, oog voor elkaar en voor de
gemeenschap
• Vitaliteit: een plaats met mogelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van
wonen, bereikbaarheid, voorzieningen
en faciliteiten.

Leefbaarheid gaat verder dan alleen het
waarneembare niveau van voorzieningen,
zoals woningaanbod, openbaar vervoer en
de aanwezigheid van scholen en winkels.
De beleving door de bewoners van de leefomgeving is minstens zo belangrijk. Het is
eerder de betrokkenheid van de bewoners
die de leefbaarheid bepaalt dan het niveau
van voorzieningen zelf. De voorzieningen
en activiteiten zijn een resultaat van deze
betrokkenheid.

Het speelveld
Door bezuinigingen en demografische
krimp op het platteland komen bestaande
structuren en de capaciteit om activiteiten
te organiseren onder druk te staan. Hiermee komt ook de leefbaarheid in het geding. Door in het dorp deze ontwikkelingen met elkaar te bespreken en met elkaar
samen te werken, kunnen bestaande structuren en organisaties in stand worden gehouden en nieuwe structuren worden opgezet als antwoord op actuele problemen.
De nieuwe organisatie kan door haar provinciebrede werkgebied hier een actief ondersteunende rol in spelen.
Het overheidsbeleid is erop gericht de
kracht van de lokale bevolking te versterken. De nieuwe organisatie heeft een breed
netwerk van vrijwilligers en is daardoor in
staat activiteiten te begeleiden die aansluiten bij de behoefte van de inwoners.

Strategie
De vereniging ondersteunt de dorpsraden
en dorpshuizen bij het invullen van de
functie van vitaliteit en zelfwerkzaamheid.
Ook is zij een serieuze gesprekspartner
voor de overheid als het gaat over beleid
voor dorpsontwikkeling. De organisatie zet
in op goede relaties met overheden, maatschappelijke organisaties, dorpshuizen en
dorpsbelangenorganisaties en maakt inzichtelijk wat er onder de bevolking leeft,
om vandaaruit inhoud te geven aan door de
bevolking gedragen dorpsvisies.

Producten en diensten
De nieuwe organisatie heeft naast belangenbehartiging een heel pakket aan diensten. Een opsomming hieruit op basis van
het huidige aanbod van VKK en FDG:
WMO-scan dorpshuizen;

Handleiding dorpssuper; Quick scan weten regelgeving; Handleiding crowdfunding;
Training marketing dorpshuizen;
Methodiek ‘een dorpsplan maken’; Workshop visie-ontwikkeling; Ondernemersplan maken; Onderzoek draagvlak voor
een voorziening; Behoefte-onderzoek
dorpshuis; Training voor procesbegeleiders
vrijwilligers die op provinciaal niveau actief
willen worden; Service boekhouding
dorpshuis verzorgen; Handleiding starten
nieuwe dorpsbelangenorganisatie; Service
verzorgen salarisadministratie; Service in
loondienst cao Welzijn via detachering
dorpscontactpersonen;

Organisatiestructuur
Er wordt uitgegaan van een verenigingsstructuur met een algemene ledenvergadering. De huidige besturen worden samengevoegd tot één bestuur. Het bestuurlijk
model wordt eenvoudig en overzichtelijk
ingericht.

Financiën
De inkomsten van de vereniging bestaan
uit provinciale subsidies, ledenbijdragen,
inkomsten uit projecten en diensten, sponsorbijdragen en fondsen.

Vrijwilligers
De kern van het werk wordt gevormd door
vrijwilligers. Zij zetten zich lokaal in voor
de dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen
en andere leefbaarheidsprojecten voor hun
eigen dorp en de omgeving. De nieuwe organisatie staat primair ten dienste van het
ondersteunen van haar leden en actieve bewoners. Veel aandacht wordt besteed aan
het scholen van (eigen) vrijwilligers, het
ondersteunen van het werk op het plaatselijke niveau en de uitwisseling en verspreiding van kennis en ervaringen.

Personeel
In de nieuwe organisatie zal gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van eigen personeel, in vaste of tijdelijke dienst,
en het inhuren van adviseurs en personeel
van verwante bureaus , zoals Spectrum.

Fusie special VKK en FDG / oktober 2014

2

Reacties uit het veld

Ad Robbemondt
Dorpshuis ‘Ons huis’
Well, gemeente
Maasdriel

Helna Solleveld
Voorzitter ’t
Dorpshuus in
Hoenderloo,
gemeente Apeldoorn

Henk Berends
Voorzitter Ons Huis
uit Almen Gemeente
Lochem)

Oscar van Doorn
Stef Veldkamp,
Voorzitter Kulturhus voorzitter dorpsraad
D’n Dulper, BovenGaanderen
Leeuwen. gemeente
West Maas en Waal

Arend van Kruistum
voorzitter van de
BelangenVereniging
Wekerom

Vraag 1. Heb je al gehoord van de fusie?
Ad: “Ja, op de ledenvergadering in april
was ik aanwezig bij de bekendmaking.”
Helna: “Ja. Ik ben pas sinds een klein jaar
aangetreden als voorzitter van ’t Dorpshuus en de afgelopen periode heeft in het
teken gestaan van het voorbereiden van de
verbouwing en uitbreiding van ons

dorpshuis inclusief de subsidieaanvraag.
De fusie tussen VKK en FDG is wat naar
de achtergrond verschoven.”
Henk: “Nee, ik ben sinds twee weken
voorzitter. De laatste twee jaar heb ik me er
niet mee bezig gehouden.”
Oscar: “Ja, door de nieuwsbrieven was ik

op de hoogte van de fusie.”
Stef: “Op de ledenvergadering van de VKK
begin dit jaar heb ik van de fusie gehoord.
Vervolgens heb ik dit teruggekoppeld aan
onze dorpsraad.”
Arend: “Ja, daar ben ik van op de hoogte.”

dat ze werken met twee verschillende
doelstellingen en verschillende doelgroepen. Ik weet niet of die bij elkaar passen,
maar in twee jaar kan er veel veranderd
zijn.
Oscar: “De VKK en FDG hebben allebei
hun eigen karakter: de VKK ken ik als
actieve vereniging die ons heeft geïnspireerd en op weg heeft geholpen bij onze
weekmarkt en het aanvragen van subsidie
voor ons dorpsplein. De FDG heeft veel
kennis over landelijke wetten en regels op

gebied van financiën en de BUMA
bijvoorbeeld. Een fusieorganisatie moet die
beide kenmerken vasthouden!”
Stef: “Het is goed dat beide organisaties
elkaar versterken en dat straks vanuit één
mond gepraat wordt. Dit maakt de
organisatie sterker in gesprek met de
provincie en gemeenten en biedt kansen
voor de toekomst”.
Arend: “Ik ben hier niet zo nauw bij
betrokken. Ik kan hier dus geen goed
oordeel over geven.”

Vraag 2. Wat vind je ervan?
Ad: “Ik ben een groot voorstander! De
afgelopen 4 jaar zowel met de VKK (opzet
dorpsraad) als met de FDG gewerkt. In
beide organisaties zit veel kennis. Het is
fantastisch dat deze krachten gebundeld
gaan worden.”
Helna: “Ik vind het een positieve ontwikkeling. Vele handen maken licht werk en
samen weet je meer. Het heeft zeker
synergie voordelen.”
Henk: “Ik heb daar niet direct een oordeel
over. Wat ik weet van twee jaar geleden is

Vraag 3. Wat is je advies, heb je een gouden tip?
Ad: “Luister naar elkaar, deel elkaars
kennis. Probeer centraal in Gelderland
gezamenlijk een plek te vinden van waaruit
je kunt werken. “
Helna: “Communiceer! Zowel intern, dus
deel alle kennis onderling, als naar buiten
toe; maak je zichtbaar en gebruik daarbij
naast de nieuwsbrief ook social media. En,
kom eens langs!”
Henk: “Dat is niet in een zin te vangen. De
nieuwe organisatie kan haar doel breed
omschrijven. Iets van: behouden van de
leefbaarheid en bevorderen van levendigheid van de dorpen, korte termijn doelen.
Ik zou ervoor willen pleiten dat de nieuwe
organisatie zich niet alleen richt op de

korte termijn, maar zich bezighoudt met
hoe dorpen eruit zien over 10 jaar. En dat
is niet voor elk dorp hetzelfde. Maak er
geen eenheidsworst van. Gevaar is dat een
dergelijke organisatie vervalt in vaagheden,
vage beleidsnota’s en discussies, waarbij het
eindresultaat minimaal is. Maak de
adviezen zo concreet mogelijk en lever
uiteindelijk een actieplan. Geef concrete
adviezen die misschien niet stroken met de
korte termijn, maar gaan over de lange
termijn.”
Oscar: “Wees bereikbaar! Geen antwoordapparaten of afwezigheidsmeldingen
alsjeblieft, maar snel antwoord en echte
mensen aan de lijn!”

Stef: “De ondersteuning en methodes van
de VKK, bij onder andere het opstellen van
ons dorpsplan, zijn als zeer prettig ervaren.
Het advies is op dezelfde manier verder te
gaan. Gelijker tijd wil je je dienstverlening
misschien uitbreiden. Naar aanleiding van
een vraag die wij kregen vanuit een
wijkraad, kunnen jullie kijken om diensten
op wijkniveau te gaan aanbieden. Ondanks
de gewenste schaalvergroting is het belangrijk de binding met kleine kernen te
behouden.”
Arend: “Optimistisch blijven, er tegenaan
gaan. Ik zeg altijd maar: ‘Het glas is
halfvol!”
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Website dorpshuizen.nl compleet vernieuwd

Provinciale subsidie

De website dorpshuizen.nl is compleet
vernieuwd. De website is onder meer
bekend van de Vraagbaak dorpshuizen en
is mede mogelijk gemaakt door het Oranje
Fonds. Op de homepage staan onder meer
ideeën die dorpshuisbestuurders willen
delen. Met een foto of een filmpje erbij.

2015 is het laatste jaar van de provinciale
subsidieregeling Regeling Leefbaarheid
& Gemeenschapsvoorzieningen (L&G).

Het is heel eenvoudig ideeën op deze
website te plaatsen. De gedachte erachter
is om elkaar te inspireren. Want ieder
dorpshuis heeft zijn unieke vondsten.
Omdat de website nieuw is staan er nog
niet veel ideeën.

Welk idee mogen we van uw dorpshuis
tegemoet zien?
De Vraagbaak Dorpshuizen heeft een
nieuw menu gekregen dat beter overzicht
geeft. Dat mag ook wel, want er zitten 212
artikelen met 103 bijlagen in over bestuur
en beheer van dorpshuizen.
Ook nieuw is de Twitterfeed. Tweets met
#dorpshuis of #dorpshuizen verschijnen
op de homepage!
Kijk verder op www.dorpshuizen.nl en
deel ook uw ideeën!

Ontmoetingen

Agenda

vervolg van pagina 1

ALV van VKK

Hiervoor maken wij als provincie gebruik van de samenwerkende FDG en
VKK. Ik ben blij dat beide organisaties
samen het besluit tot fusie hebben genomen en steun deze fusie dan ook van
harte. Want ook de beschikbare kennis
en de ontwikkeling van nieuwe kennis
krijgt door deze fusie een impuls.
Ik wens u allen veel inspiratie toe en veel
interessante ontmoetingen met collega’s
en heb er het volste vertrouwen in dat de
nieuwe organisatie nog beter klaar staat
voor Gelderland.
Jan Jacob van Dijk
Gedeputeerde Zorg en Welzijn

Colofon
Fusie special VKK en FDG
Redactie: Niko Wiendels, Clementine
Wintraecken, Peter van Heek, Josien
Durieux, John Smeets (Spectrum, partner
met elan)
Opmaak: SabinaKa Communicatie
Contact:
info@vkkfdg.nl
www.vkkfdg.nl

Datum: 11 november 2014
Tijd:
20.00 uur
Plaats: het Albertusgebouw van
Welcom in Didam
Ontvangst vanaf 19.30 uur.

ALV van de FDG
Datum: 12 november 2014
Tijd:
20:00 uur
Plaats: het dorpshuis Ons Dorpshuis
Kesteren, Nedereindsestraat 27a,
4041 XE Kesteren
Zaal open vanaf 19:30uur.

De afgelopen jaren hebben vele dorpen
gebruikt gemaakt van deze ondersteuning vanuit de provincie.
Dit najaar wordt een inventarisatie gehouden om de resultaten en effecten van
deze subsidieregeling te onderzoeken.
De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd op het PlattelandsParlement Gelderland (PPG), dat op zaterdag 28 februari 2015 wordt gehouden.
Na de statenverkiezingen op 18 maart
wordt een nieuw coalitieprogramma gemaakt. Tijdens het PPG wordt met de
aanwezige statenleden gediscussieerd
over het belang van voortzetting van
deze regeling na 2015.

Kerncijfers
In Gelderland zijn 56 gemeenten.
Er zijn 173 dorpshuizen aangesloten
bij de FDG.
Er zijn 146 dorpsverenigingen
aangesloten bij de VKK.

In memoriam Ria Willems-van Heumen
Ria solliciteerde in 2002 bij de Federatie
Dorpshuizen Gelderland naar de functie
van administratief medewerkster. De
keuze voor administratieve ondersteuning
van de dorpshuizen bleek een gouden
greep. Door haar ervaring bij Boldershof
had ze geleerd zich goed in te leven in
mensen en dat kwam haar goed van pas bij
het omgaan met de vragen en knelpunten
van de vrijwillige dorpshuisbestuurders.
In de ruim 12 jaren die ze voor de dorpshuizen heeft gewerkt werd ze een onmisbare schakel. De federatie was haar
´kindje´ dat ze zelfs toen haar gezondheid
het steeds meer liet afweten niet los kon

laten. In onze herinnering blijft ze de Ria,
die rustig en gedecideerd en met een
ongelooflijke precisie het overzicht hield
en ervoor zorgde dat alles op rolletjes liep.
Maar vooral zullen we haar herinneren als
een sterke vrouw, die ook als het tegenzat
haar werk bleef doen omdat ze zo betrokken was bij de mensen waar het om ging.
Ria heel erg bedankt voor alles wat je voor
ons hebt gedaan. We zullen je niet
vergeten.
Wijchen/Hernen 29 september 2014
Leidy van der Aalst-Wolken
voorzitter FDG
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