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Actuele en uitgebreide informatie over de ledenondersteuning, inspiratie en belangenbehartiging die
Vereniging DKK Gelderland biedt staat op onze website www.dkkgelderland.nl. Daar staat ook het laatste
nieuws en de nieuwsbrief DorpsKontaKt.
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INLEIDING

EEN STERK NETWERK
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(Vereniging DKK) telt ruim 300 leden; dorpshuizen,
kulturhusen en dorpsbelangenorganisaties. Ons
motto is ‘Kracht en initiatief van bewoners’. Samen
vormen we een sterk netwerk en laten we een krachtige stem horen op politiek en bestuurlijk niveau.

WAARVOOR KUN JE BIJ VERENIGING DKK
TERECHT?
Door het sterke en grote netwerk zijn er volop mogelijkheden voor inspiratie en leren van elkaar. Gezien
de brede expertise van DKK-medewerkers, bestuur
en vrijwilligers kun je bij hen terecht met heel diverse
vragen: advies en ondersteuning voor je dorp, wijk of
Aan de beproefde dorpsplanmethodiek is Letz Buzz

buurt. Of deelname aan onze trainingen, bijeenkom-

toegevoegd. Leden van de werkgroep spreken dorpsge-

sten, excursies en cursussen. Leden krijgen hierbij

noten aan op straat om nog meer mensen te bereiken en

voorrang en korting.

meer inzicht, begrip en context te verzamelen voor het

Vereniging DKK komt op voor de belangen van dorpen,

dorpsplanproces.

wijken en buurtschappen. Zowel lokaal als provinciaal.
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Eén van de projecten die in het dorpsplan van Nederasselt

gemeente Heumen en veel vrijwilligerswerk: de inrichting

stond kon worden gerealiseerd met subsidie van de

van een nieuw dorpshart.

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING
VOOR KLEINE KERNEN
Vereniging DKK vormt samen met de andere provinciale organisaties de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen (LVKK). Kleine kernen en dorpshuizen
op het platteland worden hiermee ook op landelijk
en Europees niveau vertegenwoordigd. De LVKK laat
bovendien onderzoeken uitvoeren en coördineert
projecten in alle provincies, waarbij ook DKK en haar
leden worden betrokken.
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LEDENONDERSTEUNING

Kracht en initiatief van bewoners, dat is waar Vereniging
DKK voor staat!

Deskundig advies en professionele ondersteuning, dat
is waar Vereniging DKK voor staat. Dat kan gaan over
ﬁnanciële administratie of het verbouwen van het
dorpshuis, maar ook samenwerking met de gemeente
of dorpsontwikkeling en nog veel meer. Alles op maat
en vraaggestuurd.
Voorbeelden van thema’s waarbij Vereniging DKK kan
ondersteunen:
•

Dorpsontwikkeling (bijvoorbeeld herbestemming
vastgoed en innovatieve woonvormen);

•
•

Eigen initiatieven uit het dorp (zoals het opstellen

DE ROL VAN VERENIGING DKK

van een goed projectplan);

Vereniging DKK geeft niet alleen advies, maar denkt

Beheer van een dorpshuis, kulturhus of multifunc-

ook mee over projectplannen, subsidies, draagvlak en

tionele accommodatie (inhoudelijk programma,

wat dies meer zij. En wil je een dorpsbelangenorgani-

brede toegankelijkheid, de ﬁnanciële en sociale

satie opstarten? Dan helpen we je graag.

aspecten);
•
•

Samenwerking met de gemeente;

Vraagbaak op www.dorpshuizen.nl

Wet- en regelgeving, juridische zaken, procesbege-

Speciaal voor dorpshuizen in heel Nederland is de

leiding, inspiratie en contact met ervaringsdeskun-

Vraagbaak ontwikkeld. Een website met relevante

digen of speciﬁeke professionals.

informatie over juridische en technische zaken die van
belang zijn voor besturen en beheerders.
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Eens per twee jaar wordt het PlattelandsParlement Gelderland

provinciale politici, en er worden speerpunten geformuleerd

gehouden. Bewoners van kleine kernen gaan in gesprek met

voor actuele thema’s.
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LEDENONDERSTEUNING (vervolg)

PROCESBEGELEIDING
Deskundige medewerkers en/of vrijwilligers kunnen
jullie begeleiden bij het opstellen van een Dorpsagenda (dorpsontwikkeling, herbestemming of woonitiatieven). Zij denken mee en adviseren bij de planning
en organisatie. Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan (ook voor wijken, stadjes en buurtschappen) hanteert Vereniging DKK een werkwijze waarbij

Bij het dorpsplanproces wordt jong en oud betrokken bij

bewoners hun eigen plan maken. Daarbij kunnen ze

de toekomst van het dorp. DKK-procesbegeleiders begelei-

rekenen op procesmatige ondersteuning van twee

den de dorpswerkgroep gedurende het traject. Ze letten

DKK-vrijwilligers om te komen tot een praktisch uit-

o.a. op de planning, taakverdeling en ze delen voorbeel-

voeringsplan.

den en draaiboeken.

Training, scholing, workshops en lezingen
•

Marketing (voor besturen van dorpshuizen): hoe

•

vernieuwen we het aanbod en hoe halen we
nieuwe doelgroepen binnen?
•
•

het dorpshuis of dorpsfeest;
•

Tweemaal per jaar thema-ALV (Algemene Leden-

PR en communicatie: ondersteuning op het gebied

vergadering) met inhoudelijk, inspirerend gedeel-

van social media, pers en online communicatie;

te;

Penningmeester/secretaris/voorzitter: wat komt
er kijken bij invulling van de functie?
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Sociale hygiëne: voor vrijwlligers achter de bar van

•

Kijkje in de keuken: op locatie bij een van onze
leden.
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Deelnemers aan de busexcursie ‘Kijkje in de Keuken van

LEDENONDERSTEUNING (vervolg)

Saerbeck’: een energie-neutraal dorp net over de grens.

Onderzoek
Vereniging DKK kan op verzoek onderzoeken uitvoeren:
•

•
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•

Een vitaliteitsscan, gericht op het functioneren van

In beeld brengen van maatschappelijke trends,

het bestuur van een dorpsbelangenorganisatie of

bijvoorbeeld jongeren in besturen of overheids-

dorpshuis. Centraal staat de representatieve, advise-

participatie;

rende, activerende en verbindende functie van

Een leefbaarheidsscan, gericht op de toekomst-

het bestuur. Een deskundig DKK-medewerker

bestendigheid van dorp en/of dorpshuis. Dit leidt tot

of vrijwilliger voert een gesprek op locatie en komt

adviezen op maat met betrekking tot de toekomst;

vervolgens met een gericht advies.
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Dorpscontactpersonen in Klarenbeek organiseren work-

LEDENONDERSTEUNING (vervolg)

shops met paarden samen met de kinderopvang.

Voor onderzoek kan ook de medewerking van studenten van hogescholen en universiteiten ingezet
worden. Ook kunnen zij een stage- of afstudeerplek
bij of via Vereniging DKK krijgen.

Dienstverlening
Hulp nodig bij de ﬁnanciële administratie van je dorpshuis? Vragen stellen kost niets, voor daadwerkelijk
uitvoeren wordt de kostprijs berekend. Dat geldt ook
voor de salarisadministratie. Voor een tiental dorpshuizen voeren wij de adminstratie.
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Heerlijke hapjes uit de moestuin met streekproducten.

INSPIRATIE

Leden van Vereniging DKK kunnen terugvallen op een
riante hoeveelheid kennis en deskundigheid. Dit kan
via:
•

Website DKK met het laatste nieuws over
dorps(huis)ontwikkeling en een groot themaarchief;

•

Digitale nieuwsbrief DorpsKontaKt en Nieuwﬂits
(speciaal voor leden) met veel inspiratie en informatie;

•

Sociale media zoals Facebook (Vereniging DKK
Gelderland) en Twitter@DKKGelderland;

•

Bovendorps Overleg ter bevordering van onderlinge uitwisseling en samenwerking van de dorpen
binnen één gemeente.
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BELANGENBEHARTIGING

De behartiging van de belangen van de DKK-leden
krijgt vorm door onder andere de volgende activiteiten:
•

Politieke beïnvloeding op provinciaal en landelijk
niveau door middel van het PlattelandsParlement
Gelderland en Landelijk PlattelandsParlement.
Bewoners gaan in gesprek met politici. Onderwerpen en vraagstukken die naar voren komen
worden onder de aandacht gebracht bij coalitievorming of andere momenten waar beïnvloeding
mogelijk is;

•

Ledenvertegenwoordiging door:
* Inspreken bij de politiek op provinciaal en ge-

Het kantoor van Vereniging DKK is gevestigd in Kulturhus De

meentelijk niveau op verzoek van de leden in die

Brede Blik in Giesbeek. Een gebouw voor diverse organisaties,

gemeente;

met voorzieningen en activiteiten voor jong en oud!

* Zitting in Algemeen Bestuur Waterschap Rijn en
IJssel;
* Meepraten over actuele ontwikkelingen in het

24

•

Agenderen door pro-actief in te spelen op actuele

openbaar vervoer in wettelijk adviesorgaan

ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van

ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorgani-

wonen, overheidsparticipatie, zorg en duurzaam-

saties Openbaar Vervoer);

heid, zowel digitaal als in ons netwerk.
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Een brunch voor het hele dorp ter ere van de opening van

helemaal bij de tijd! Tijdens een ‘Kijkje in de Keuken’ is een

het nieuwe Kulturhus en plein in Beltrum; het dorp is weer

groep geïnteresseerden rondgeleid door het dorp.
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ALGEMENE INFORMATIE
VERENIGING DKK
Volg ons op Facebook (Vereniging DKK Gelderland) en

speciale Nieuwsﬂits voor leden, steun op het gebied

Twitter@DKKGelderland.

van dorpsoverstijgende belangenbehartiging, lobby en
inspraak. Kort advies, informatievoorziening en deel-

Vereniging DKK heeft een bestuur bestaande uit

name aan bijeenkomsten zijn inbegrepen. Afhankelijk

vrijwilligers met veel (bestuurlijke) ervaring in Gelder-

van je vraag wordt in overleg de inzet van een DKK-

land. Het bestuur fungeert als werkgever van de

medewerker of DKK-vrijwilliger afgesproken.

betaalde krachten op het DKK-kantoor. Twee keer per
jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV)

NETWERKEN

gehouden. Hier worden bestuursleden benoemd en

•

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)

de begroting en jaarrekening vastgesteld.

voor kennisuitwisseling tussen DBO’s (dorps-

Belangenorganisaties en dorpshuizen kunnen lid

belangenorganisaties) en dorpshuizen;

worden van ons sterke netwerk. Het actuele leden-

•

Leefbaarheidsalliantie Gelderland (samenwerking

overzicht staat op onze website. Vereniging DKK staat

tussen Vereniging DKK Gelderland, Spectrum, Zorg-

primair ten dienste van het ondersteunen van de

belang en Plattelands Jongeren Gelderland) ter

leden en de vrijwilligers in de dorpen.

ondersteuning van lokale leefbaarheidsinitiatieven
in opdracht van de Provincie Gelderland. Voor web-

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP?

site zie leefbaarheid.gelderland.nl. Op het forum

De contributie wordt berekend op basis van het aantal
inwoners van het dorp, de wijk of de buurtschap die

van deze website staat veel inspiratie en informatie;
•

Landelijk Netwerk Duurzame Dorpen voor samen-

lid wil worden. Op de website www.dkkgelderland.nl

werking aan een duurzame toekomst. Zie website

staat de contributiestaﬀel. Hiervoor krijgt elk lid de

netwerkduurzamedorpen.nl;
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ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING DKK (vervolg)

•

Stichting Vrienden van de Vereniging DKK: bijna 30
organisaties en privépersonen. Op dkkgelderland.
nl staan de bedrijven en mensen die de DKK een
warm hart toedragen en ondersteunen met kennis en geld. Jaarlijks ondersteunt het stichtingsbestuur innovatieve leefbaarheidsinitiatieven met
een geldbedrag vanuit het Vriendenfonds;

•

Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen: waarin diverse provinciale organisaties kennis delen.
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Vereniging DKK Gelderland
Kerkstraat 72
6987 AD GIESBEEK
0314-631168 (ook WhatsApp)
info@dkkgelderland.nl

www.dkkgelderland.nl
#DKKGelderland
Vereniging DKK Gelderland

Vereniging DKK levert haar bijdrage aan de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Samen met de mensen waar
het om gaat werken we actief aan een grotere leefbaarheid in Gelderland. https://leefbaarheid.gelderland.nl

