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VERSLAG ALV VKKNB d.d. 31 maart 2021 
(DIGITAAL) 
Aanwezige bestuursleden: Evert van Schoonhoven (voorzitter), Bert van Kesteren, Theo van Es, Eric 
Daandels, Willy Donkers, Lenneke van der Meer, Astrid Kraayvanger (techniek) en Mieke Klokgieters 
(notulist). 
Afwezig met bericht van verhindering: Dewi Wagelmans, Ingeborg Verschuuren 
 
Dorpsraden digitaal aanwezig:  

Aangemeld: Bergeijk ’t Loo, Dorpsraad Berkel-Enschot, Bewonersplatform Wouwse Plantage, 
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek, Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Dorpsraad Casteren, Dorpsraad 
Eethen, Dorpsraad Galder-Strijbeek, Dorpsraad Gassel, Dorpsraad Genderen, Dorpsraad Nuland, 
Dorpsraad Ommel, Dorpsraad Zijtaart, Dorpsraad Vorstenbosch, Dorpsraad Welberg, Dorpsvereniging 
Oerle, Dorpsraad Herpen, Dorpsraad Hoogeloon, Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek, Samen 
Vlierden, Samenstichting Stampersgat, Stichting Dorpsbelang Molenschot, Stichting Dorpsontwikkeling 
Reek, Stichting Dorpswerk Sprundel, Stuurgroep De Mortel, VKKL, Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-
West, Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 
Afwezig met bericht van verhindering: Dorpsraad Ommel 
 
Overige aanwezigen: Wim Daniëls (gastspreker) 

Locatie: Digitaal 
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur 

1) Opening 
Evert van Schoonhoven heet allen van harte welkom op deze ALV. 
Kort licht de voorzitter de gedragsegels toe van deze Teams-vergadering. 

 
2) Bestuurlijke zaken 

 
1. Vaststellen agenda 
Geen aanvullende opmerkingen. 

2. Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 6 oktober 2020 
De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen.  
Wijzigingen:  
Pagina 1: Dorpsraad Galder-Strijbeek staat niet bij digitaal aanwezig, deze dorpsraad was wel digitaal 
aanwezig. Dit wordt aangepast in het definitieve verslag. 
Vragen: 
Pagina 3: Dorpsraad Berkel-Enschot vraagt wanneer de onderzoeksresultaten van de enquête 
beschikbaar zijn m.b.t. positie van de dorpsraden gemeente. 
De voorzitter beantwoordt de vraag: “Uit het tevredenheidsonderzoek onder onze leden is gebleken 
dat men wil werken aan een betere profilering richting de gemeenten c.q. investeren in de relatie met 
gemeenten. Naar aanleiding hiervan is het PON gevraagd om een onderzoek onder gemeenten te 
starten in kader van Omgevingswet. “Welke rol zien zij voor dorpsraden weggelegd in grote projecten 
zoals Omgevingswet en energietransitie?” Daar is positief op gereageerd, zij wilden dit graag doen. Dit 
onderzoek wordt gefinancierd vanuit de provincie, zij wilden ook de Vereniging Brabantse Gemeenten 
(VBG) hierbij betrekken. Al deze factoren, verschillende partijen en schijven, hebben ervoor gezorgd  
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dat er enige vertraging is opgelopen. Eind april 2021 worden de enquêtes naar de gemeenten 
verstuurd en we verwachten vóór de zomervakantie de onderzoeksresultaten. We zijn heel benieuwd 
wat hieruit komt. De enquête wordt niet alleen naar wethouders en naar colleges gestuurd, maar ook 
naar gemeenteraadsfracties en ambtenaren.” 
 
Daarmee stelt de voorzitter het verslag vast. 

 
3) Bestuur 

 
1. Aftredend: Bert van Kesteren 
Ruud de Jong spreekt namens het LVKK zijn dank uit aan Bert van Kesteren.  
Bert heeft als bestuurslid van VKKNB een bijdrage geleverd aan de Landelijke Vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant. Bert heeft als bestuurslid van de VKKNB een langdurige en zeer diverse bijdrage 
geleverd aan de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 
 
De voorzitter, Evert van Schoonhoven, richt het woord aan Bert van Kesteren. 
Bert is een heel actief bestuurslid geweest en was jarenlang het gezicht van met name West-Brabant. 
Hij heeft een brede deskundigheid en betrokkenheid, dit alles in het teken van de leefbaarheid in de 
Kleine Kernen. Daarnaast is hij onze vertegenwoordiger geweest in het reizigersoverleg Brabant en het 
algemeen bestuur van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 
 
Bert van Kesteren wordt door het bestuur voorgedragen en met algehele instemming benoemd als 
erelid van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. 
 
Bert van Kesteren bedankt Ruud de Jong en Evert van Schoonhoven voor de mooie woorden. Hij heeft 
alles met veel enthousiasme gedaan. De inzet vanuit de provincie is uniek en moeten we koesteren. Hij 
is bijzonder blij met het erelidmaatschap. 
 
2. Benoeming Lenneke van der Meer 
Het bestuur wil graag Lenneke van der Meer voordragen als bestuurslid. Ze heeft zich in de vorige 
algemene vergadering al kort gepresenteerd. Het bestuur wil haar, na de huidige aspirantperiode, nu 
voordragen als bestuurslid om samen met Theo van Es het westen van Brabant te vertegenwoordigen. 
 
Besluit: Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemming en mevrouw Lenneke van der Meer wordt 
daarmee per acclamatie benoemd. 
De voorzitter feliciteert Lenneke van der Meer met deze benoeming. 
 

4) Activiteiten 2020-2021 
 
1. Terugblik activiteiten 2020:  
2020 was een roerig jaar. Het was pas in een heel laat stadium duidelijk, dat de subsidie vanuit de 
provincie Brabant niet doorging voor alle basisactiviteiten. Dit heeft het bestuur wel wat hoofdbrekens 
opgeleverd, maar men is vol goede moed verder gegaan met de projecten vanuit de LVKK. 

In het kort de projecten die in 2020 uitgevoerd zijn: 
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ü Studenten van de Universiteit in Wageningen (sociaal 
geografie) hebben onderzoek gedaan in Altena i.h.k.v. de Omgevingswet. 

ü Rondom de Omgevingswet loopt er tevens een onderzoek onder de gemeenten, vanuit PON. 
(zie ook onder agendapunt 2.2) 

 
ü In Heeze-Leende loopt een project rondom de relatie dorpsraden en gemeente, met de 

dorpen Sterksel, Leende-Strijp en Leende. 
ü Lopend project ‘Wonen en Zorg’ rondom Boxtel. 
ü De laatste twee projecten worden, i.v.m. corona, in 2021 afgerond. 

 
2. Projecten en Activiteiten 2021 
 
Projecten 2021 

ü BIVK 
Coördinatie Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen. VKKNB is deelnemer van 
het platform vrijkomende kerkgebouwen en organiseert samen met andere platformleden 
allerlei activiteiten rondom leegstaande kerkgebouwen. 

ü Studentenproject 
Er start een nieuw project met de Universiteit van Wageningen. Dit jaar vindt het project 
plaats in het gebied van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. 

ü Vitaliteitsscans  
In de gemeente Meierijstad is een project gestart met betrekking tot de vitaliteit van de 
dorpshuizen door middel van een vitaliteitsscan.  

ü LVKK 2021 
De Landelijke Vereniging Kleine Kernen komt binnenkort met een aantal projecten en deze 
worden verdeeld over de tien provinciale verenigingen. Het is nog niet duidelijk welke 
projecten er voor Noord-Brabant zijn weggelegd en in welk gebied dit uitgevoerd kan worden.  
Meer informatie hierover verschijnt in de nieuwsbrief en op de website. Eventuele oproepen 
voor de medewerking aan een project worden hierin gecommuniceerd. 
 

Activiteiten 2021  

ü Servicebureau 
Er is nadrukkelijk uit het onderzoek en de regiobijeenkomsten gekomen, dat het servicebureau 
erg belangrijk is voor de leden. Stel gerust al uw vragen via het centrale telefoonnummer  
(085) 076 89 66 of via het e-mailadres info@vkknoordbrabant.nl  

ü Themabijeenkomsten organiseren 
Er worden in 2021 themabijeenkomsten georganiseerd rondom de onderwerpen: openbaar 
vervoer en mobiliteit, energietransitie, omgevingsvisie/dorpsvisie, woningbouw en nieuwe 
woonvormen.  

ü Regionale bijeenkomsten 
In 2021 worden er in het najaar wederom regionale bijeenkomsten georganiseerd. 
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5) Financiële stand van zaken en begroting 
De penningmeester, de heer Theo van Es, geeft een toelichting op de begroting en de huidige stand 
van zaken.  
 

 
In de linkerkolom staan de uitgaven en in de rechterkolom de inkomsten. 
Hierin staan drie kolommen naast elkaar. In de linkerkolom is de oorspronkelijke begroting 2020 
opgenomen, in de middelste kolom staan de jaarcijfers van 2020 en in de derde kolom staat de 
begroting voor dit lopende jaar 2021. 
 
Een paar aspecten worden eruit gelicht: 

ü De liquiditeit is nog steeds positief, maar er is een terugloop. 
ü De activiteiten van 2021 zullen hier positief aan bijdragen. 
ü Er is in 2020 besloten om de projecten zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dit betekent 

dat de kosten per project beperkt blijven en de VKKNB meer per project kan overhouden. 
ü De kosten voor het secretariaat worden ook onder het desbetreffend project gebudgetteerd. 
ü De VKKNB wordt steeds meer een projectgestuurde vereniging. 
ü Op deze manier kan de liquiditeit een langere termijn positief blijven. 
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Vraag Henk Groenendijk van Dorpsraad Welberg:  
Kunnen leden bijdragen in projecten om resultaat te maximeren en uitgaven te minimaliseren? 
Antwoord van de penningmeester: “Heel graag zelfs. We zullen u in de nieuwsbrief op de hoogte 
houden van de projecten. Als u medewerking hierin kan bieden, heel graag.” 
 
Vraag Mark van der Velden van Stuurgroep De Mortel:  
Tweeledige vraag over liquiditeiten: Er lijkt een vrij groot verschil te zitten in de begroting en definitieve 
cijfers van 2020. En welke ideeën zijn er, om de terugloop liquiditeiten op te lossen c.q. aan te pakken?  
De penningmeester geeft een toelichting: “Er is inderdaad een forse daling van het liquide saldo. Met 
name heeft de forse daling te maken met de niet ter beschikking gestelde subside van de provincie van 
€ 40.000. Wij rekenden op dit bedrag en dit is helaas niet ontvangen. We hebben bezuinigd en per 
saldo is er een daling van € 47.965 naar € 27.192. Als er niets veranderd komt de VKKNB over een 
aantal jaren in de financiële problemen, maar dit is voorlopig nog niet het geval. Er worden zoveel 
mogelijk bronnen aangeboord en tevens worden alle activiteiten intern maximaal op eigen kracht 
uitgevoerd. Het bestuur hoopt door het netwerken binnen gemeenten ook meer aandacht te krijgen 
en meer projecten te kunnen draaien bij gemeenten.”  
 
De voorzitter vult aan: “Probeer als dorpsraad aandacht te vragen voor projecten en doe een suggestie 
om de expertise en begeleiding vanuit de Vereniging Kleine Kernen te vragen. Er komen in 2021 vanuit 
de LVKK nieuwe projecten aan. Dit zijn geen structurele gelden, maar wel financiële inkomsten op 
projectbasis. Als er projecten aan de VKKNB toegewezen worden, dan hopen we deze samen met onze 
leden op te kunnen pakken en uit te voeren.” 
 
Vraag Epko van Zoolingen van Dorpsraad Nuland:  
De vereniging heeft aan de leden nadrukkelijk gevraagd om na te denken hoe de VKKNB andere gelden 
kan genereren. We hebben het idee aangedragen om kleine bedragen bij onderliggende gemeenten te 
vragen? Is hierover gesproken? 
De voorzitter geeft aan dat dit zeker is besproken. “Het bestuur plaatst dit in een grotere lijn. Wanneer 
de dorpsraad in gesprek is bij de gemeente over een project en daarbij aangeeft dat de dorpsraad 
samen met de VKKNB daaraan kan bijdragen, dan kunnen we samen in gesprek met de gemeente en 
hiervoor een offerte opstellen. Zo kunnen we met elkaar een stap zetten in de ontwikkeling én in de 
financiën.” 
 
Vraag Joas Schalk van Bewonersplatform Wouwse plantage:  
We betalen nu een bijdrage van €40 aan de VKKNB. Is erover gesproken om dit te verhogen om zo meer 
inkomsten te krijgen? 
De penningmeester geeft aan dat deze vraag vorig jaar is gesteld in de enquête. “Tot onze verrassing 
gaf de meerderheid aan dit te zullen toejuichen. Desondanks hebben we dat nog niet gedaan. Dit is 
zeker een mogelijkheid, maar dit is de laatste optie.”  
De contributie wordt maximaal gebruikt om activiteiten voor de leden, zoals themabijeenkomsten en 
regiobijeenkomsten, mogelijk te maken. 
In deze begroting heeft het bestuur als regel gehanteerd, dat de contributie ook direct ten gunste 
moet komen aan de leden, zoals het servicebureau en de bijeenkomsten. 
 
Besluit: De begroting 2021 wordt formeel vastgesteld. 
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6) Presentatie door Wim Daniëls 
Wim Daniëls spreekt vol passie over de Brabantse dorpen.  
Er is hiervan geen opname beschikbaar. 
 

7) Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen gesteld. De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
 

 
Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met het servicebureau.   
Telefoon (085) 076 89 66 
E-mail info@vkknoordbrabant.nl 
Website www.vkknoordbrabant.nl 

Lees al het nieuws rondom activiteiten en projecten in de nieuwsbrief. 

 

 


