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VERSLAG ALV VKKNB d.d. 1 juni 2022 
 

Locatie: De Leijhof te Oisterwijk 
Tijd: 19.30 uur – 22.30 uur  
 
Aanwezige bestuursleden: Evert van Schoonhoven (voorzitter), Theo van Es, Eric Daandels, Willy 
Donkers, Dewi Wagelmans, Ingeborg Verschuuren, Lenneke van der Meer en Mieke Klokgieters 
(notulist).  

Aanwezige ereleden: Bert van Kesteren 
 
Dorpsraden aanwezig:  
Dorpsraad Casteren, SAB Heeswijk-Dinther, Stichting Dorpsraad Klein Zundert, wijkraad Buitengebied 
Breda Zuid-West (2x), Kerncommissie Loosbroek (2x), Haghorst (2x), Gebiedplaform West Uden, 
Dorpsoverleg Elsendorp, Actief Burgerschap, Dorpsberaad Liempde, Dorpsoverleg Heusden 

Afwezig met bericht van verhindering: 
Coöperatie Esbeek, Dorpsraad Nuland, Dorplein Uniek, Dorpsraad Steensel, Dorpsbelang Molenschot 

Overige aanwezigen: Gerrit Kleinrensink (gastspreker) 
 

1) Opening 
Evert van Schoonhoven heet allen van harte welkom op deze ALV. 

 
2) Bestuurlijke zaken 

 
1. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
2. Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 31-03-2021 
De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 

 
3) Bestuur 

 
1. Aftredend: Dewi Wagelmans 
De voorzitter, Evert van Schoonhoven, richt het woord aan Dewi Wagelmans. 
Met de komst van Dewi was het bestuur verheugd i.v.m. 
een verjonging van het bestuur. Dewi was betrokken bij het 
onderzoek met betrekking tot woningbouw. Hij heeft deze 
uitstekend opgepakt en met zijn enquêteonderzoek een 
juiste diepgang gegeven. Ook was Dewi nauw betrokken bij 
het themanummer Bouwen, bouwen, bouwen van het 
Kleine Kernen Magazine.   
Vanuit de Provincie wordt er nog steeds aan dit onderzoek 
gerefereerd. Het bestuur bedankt Dewi enorm voor deze 
duidelijke meerwaarde. Ook internationaal heeft Dewi zijn 
steentje bijgedragen. Hij was namens de VKKNB betrokken 
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bij het SBE (Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa). 
Dewi reageert op de mooie woorden. Hij dankt het bestuur en de leden. Hij heeft veel geleerd bij de 
VKKNB en heeft alles altijd met plezier gedaan. Hij gaat zich de komende tijd richten op de afronding 
van zijn studie. 
 
 

4) Activiteiten 2021-2022 
 
1. Terugblik activiteiten 2021:  
Voorzitter Evert van Schoonhoven vertelt dat het bestuur en de leden uit een roerige tijd komen. Door 
de coronapandemie werd iedereen in haar activiteiten stilgezet, maar het bestuur is wel in contact 
gebleven met de achterban. Het bestuur van de Vereniging Kleine Kernen heeft diverse leden 
geholpen met het digitaal vergaderen. Ook heeft het bestuur van de VKKNB heeft veel digitale en 
hybride vergaderingen gehouden. Via social media en nieuwsbrieven zijn de leden zo goed mogelijk 
geïnformeerd. 
Geplande activiteiten konden niet altijd uitgevoerd worden of werden uitgesteld. Gelukkig zijn een 
aantal activiteiten wel doorgegaan in 2021, zoals het Brabants Informatiepunt Vrijkomende 
Kerkgebouwen, het PON-onderzoek, het studentenproject met de Universiteit Wageningen rondom de 
omgevingswet (Land van Cuijk), Vrijwilligersondersteuning duurzaam dorpsoverleg (Hart voor 
Knegsel).  
In Esch loopt het project ‘Positieve Gezondheid’ uit 2021, wat nog doorloopt in 2022. 
Helaas is het niet gelukt om in 2021 regionale bijeenkomsten te organiseren. Dit wil het bestuur van de 
VKKNB in 2022 zeker weer oppakken. Andere activiteiten richting de achterban zijn in 2021 weer 
opgepakt, zoals bijvoorbeeld het Kleine Kernen Spel wat weer met leden gespeeld is. Een project in 
Vessem (gemeente Eersel) rondom het leegstaand schoolgebouw met betrekking tot duurzaam wonen 
en positieve gezondheid. En het project ‘Vitaliteitsscans’ in Meierijstad over de functie van het 
dorpshuis binnen de gemeenschap. 
 

2. Projecten en Activiteiten 2022 
 
Projecten 2022 

ü Bewonersparticipatie en overheidsparticipatie 
ü Wonen in landelijk gebied voor jong en oud 
ü Leegstand in landelijk gebied en vrijkomende agrarische gebouwen 
ü Verkeersveiligheid en openbaar vervoer, mobiliteit. Er is in de coronatijd veel verschraald, de 

VKKNB heeft een korte lijn met het Reizigersoverleg Brabant. Vanuit dot overleg volgt nog een 
symposium over de problematiek m.b.t. de mobiliteit in Brabant. 

ü Studentenproject 
Er is een nieuw project gestart met de Universiteit van Wageningen. Dit jaar vindt het project 
plaats vanuit Dorpsraad Zijtaart in het gebied van de gemeente Meierijstad. 

ü Regiodeal NO-Brabant, Zorg voor Doy 
 Noordoost-Brabant heeft een Regiodeal. Agrifood, landbouw en het landelijk gebied staan 
hierbij centraal maar daarnaast is er ook een programma voor de leefbaarheid in de dorpen. 
De VKKNB is gevraagd om samen met de gemeenten hier invulling aan te geven.  
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ü Zlim Samen Zuidoost-Brabant  
De VKKNB helpt om via de leden iedereen te informeren over de wettelijke verplichting van 
rook- en brandmelders in woningen. Diverse gemeenten faciliteren 65+ers hierin. De VKKNB 
helpt via de dorps- en wijkraden met de informatieverspreiding onder deze doelgroep. 
 

Activiteiten 2022 
 

ü Servicebureau 
Het Servicebureau voor alle vragen vanuit de leden vinden we erg belangrijk. Stel gerust al uw 
vragen via het centrale telnr (085) 076 89 66 of via het e-mailadres info@vkknoordbrabant.nl  

ü Regionale bijeenkomsten 
In 2022 worden er in het najaar wederom regionale bijeenkomsten georganiseerd. 

ü Ledenwerving 
Het ledenaantal blijft op constant niveau. Het bestuur wil zich inzetten om meer leden te 
werven. Er zijn er nu ongeveer 150 terwijl er in Noord-Brabant ongeveer 250 dorps- en 
wijkraden zijn. De regionale bijeenkomsten in het najaar zal worden gebruikt om ook niet-
leden uit te nodigen en te ontmoeten. 

ü Begeleiding en ondersteuning Dorpsvisies 
Wordt de urgentie qua voorzieningen wel gezien in het dorp, contact met gemeente 

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. 

 
Vragen over het activiteitenprogramma 
Erelid Bert van Kesteren geeft aan dat hij het jammer vindt dat er zo weinig leden 
aanwezig zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Hij geeft aan dat het daarom 
belangrijk is om naast ledenwerving ook aandacht te schenken aan ledenbinding. 
De voorzitter beaamt dat het erg jammer is, dat er niet meer leden aanwezig zijn 
op deze avond. Alhoewel er via de nieuwsbrief, mailings, website, social media 
veel informatie hierover is verstrekt. 
En natuurlijk vindt het bestuur de ledenbinding ook erg belangrijk en daarom is het fijn wanneer dit 
jaar de regionale bijeenkomsten weer doorgang kunnen vinden om daar alle leden persoonlijk te 
kunnen ontmoeten. Het bestuur wil uiteraard bij alle leden informatie op blijven halen. 
 
 

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 linker kolom staan de uitgaven en in de rechter kolom de inkomsten. 
Hierin staan drie kolommen naast elkaar. In de linkerkolom is de oorspronkelijke begroting 2021 
opgenomen, in de middelste kolom staat de realisatie / jaarcijfers 2021 en in de derde kolom staat de 
begroting voor dit lopende jaar 2022. 
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Een paar aspecten worden eruit gelicht: 

ü In 2019 en 2020 kreeg de VKKNB slecht nieuws dat we geen vast bedrag van de provincie meer 
ontvingen. De VKKNB maakte de overgang naar een projectgestuurde organisatie. Dit is nu 
terug te zien in de begrote cijfers 2021.  

ü Ook corona heeft invloed gehad op de cijfers van 2021. Projecten zijn niet doorgegaan, 
gepland maar niet uitgevoerd. 

ü De VKKNB kan geen beroep meer doen op externe deskundigen, het bestuur moet meer zelf 
doen. 

ü Het verlies was begroot op € 9.300. Door minder activiteiten en daardoor ook minder kosten is 
er uiteindelijk een winst van €10.053 gemaakt. 

ü De lastige tijd heeft echter geholpen om versneld naar een projectgestuurde organisatie over 
te gaan. Projecten worden door bestuursleden zelf uitgevoerd. Hierdoor is de organisatie 
kleiner geworden, maar wel flexibeler. 

ü De VKKNB is weer een financieel gezonde vereniging geworden. 
ü De vacatiegelden voor het bestuur waren begroot op €11.000. De realisatie laat €7.500 zien 

doordat de uren die bestuursleden invullen nu worden toegewezen aan de projecten.  
ü De liquiditeit (bedrag in kas) van €32.000 is op dit moment ongeveer gelijk aan 2021. 
ü Voor het lopende jaar 2022 is er bewust voorzichtig begroot. Alleen de projecten waar het 

bestuur een helder zicht op heeft zijn begroot en wederom doen bestuursleden meer zelf in 
2022. 

 
Vraag:  
De kosten bij het project Vitaliteitsscan is nihil. Hoe kunnen deze kosten zo laag zijn t.o.v. de 
inkomsten mooie inkomsten voor dit project? 
De penningmeester legt uit dat de kosten onder de post ‘Inzet bestuursleden in projecten’ staan.  
Het verzoek vanuit de leden is hierop om in het vervolg deze kosten niet onder deze algemene pot te 
plaatsen, maar per project vast te stellen, zodat duidelijk is naar welke projecten deze inzet is gegaan.  
 
Besluit: De begroting 2022 en realisatie jaarrekening 2021 wordt formeel vastgesteld. 

 
6) Presentatie door Gerrit Kleinrensink 

Evert verwelkomt de heer Gerrit Kleinrensink van de Universiteit Wageningen. 
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Theo dankt de heer Kleinrensink voor zijn gloedvolle betoog. Het heeft hem en de aanwezige leden 
uitgedaagd om ook op lange termijn naar het reilen en zeilen van dorps- en wijkraden te kijken. 
 

7) Rondvraag en sluiting 
 
Vraag: WBTR  
Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 
Dorpsberaad Liempde heeft bijeenkomsten georganiseerd met informatie en zij willen andere leden 
van de VKKNB aanbieden de kennis die zij hebben opgedaan te delen met hen.  
De voorzitter dankt hen voor het aanbod. Mocht hier vraag naar zijn, dan zal het servicebureau de 
partijen met elkaar verbinden. Ook het bestuur van de VKKNB heeft te maken gehad met de WBTR en 
hebben in de nieuwsbrieven de leden geïnformeerd. Daarnaast loopt er vanuit de Landelijke Vereniging 
Kleine Kernen een petitie over regeldruk voor verenigingen en stichtingen. Over alle regelingen worden 
de leden zoveel mogelijk geïnformeerd via de nieuwsbrief en de website www.vkknoordbrabant.nl. 
 
Vraag: Woningbouw 
Kerncommissie Loosbroek brengt een vraag in zonder de verwachting dat er (direct) een antwoord is.  
Alle dorpen hebben een tekort aan woningen, terwijl er vroeger niet gebouwd mocht worden. Nu mag 
er ineens op plekken gebouwd worden waar het vroeger niet mocht. Het valt hen op dat er een aantal 
grote bedrijven in Noord-Brabant graag wil groeien en hierdoor werknemers moet plaatsen in (te 
bouwen) woningen en er worden bijvoorbeeld Tiny houses op het platteland geplaatst. Ook wordt 
daarvoor op het platteland gebouwd. Maar de eigen jeugd uit het dorp mag niet bouwen, terwijl zij al 
tijden wachten op een betaalbaar huis. 
De voorzitter geeft aan dat hier inderdaad geen eenvoudige oplossing voor is. De VKKNB is wel 
betrokken bij de projecten van de Provincie rondom de woningbouw in Noord-Brabant en genoemd 
probleem wordt hierin ook besproken. Het neemt niet weg dat de dorpsbewoners initiatieven kunnen 
opstarten om richting de gemeente hun wensen rondom woningbouw duidelijk te maken. De VKKNB 
wil hierbij haar leden graag ondersteunen. 
 
De voorzitter sluit hierna de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor de afsluitende borrel. 

 

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. 


