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Aanwezig: (zie bijgesloten presentielijsten) 

Huishoudelijk deel: 

 De concept notulen 2016 worden goedgekeurd.  

 De jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd. De penningmeester krijgt decharge voor 

de cijfers met een applaus. 

 De begroting 2017 wordt goedgekeurd. Het is op dit moment geheel onduidelijk welk 

bedrag er voor 2017 beschikbaar is voor de VKKNB. (Zie ‘wijziging in subsidiebeleid 

provincie’.) 

 De leden gaan akkoord met de volgende bestuurswijzigingen: 

-     Het bestuur neemt afscheid van bestuurslid Hanneke Somers.  

-     Het bestuur neemt afscheid van penningmeester Harrie van der Loo.  

      De leden zijn akkoord als Harrie tijdens de AB-vergadering van 5 april a.s.  

      benoemd wordt tot erelid. 

- 2e herbenoeming Bert van Kesteren, vice-voorzitter 

- 1e herbenoeming Ingeborg Verschuuren, voorzitter 

- 1e herbenoeming Tim Niessen, bestuurslid 

 

Besluiten huishoudelijk deel: 

 Notulen ALV 2016 vastgesteld. 

 Leden wordt geïnformeerd als de conceptnotulen op de website staan. Reacties 

binnen 2 weken. Na aanpassing worden de notulen vastgesteld.  

 Vergaderstukken worden voortaan bij de uitnodiging van de ALV meegestuurd. 

 

Inhoudelijk deel 1: 

Wijziging in subsidiebeleid provincie:  

Van basissubsidie naar projectsubsidie. Op zich staat het bestuur van de VKKN niet 

negatief tegenover een verandering. We begrijpen echter niet dat het in een keer zo 

rigoureus wordt doorgevoerd. Hierover zijn we het gesprek aangegaan. Er blijkt een 

transitiebudget te zijn waar we een beroep op kunnen en zullen doen. Essentieel is dat 

we de kennis en krachten bundelen en dat we kernoverstijgend verbinden. Als we de 

levende thema’s samen weten te pakken en die koppelen aan provinciale doelen/thema’s 

wordt de kans groter dat de provincie blijft ondersteunen.   

Gedeelde reactie leden: Verbazing dat de provincie de keuze heeft gemaakt tot het 

stopzetten van de subsidie en niet gekozen heeft voor een basissubsidie om de 

continuïteit van de vereniging te waarborgen.  

Ideeën van de leden:  

 Verbinden met andere netwerkorganisaties (’t Heft) 

 Fondswerving (evt. via Nationale postcodeloterij) 



 

 

 Gemeente Roosendaal: bewonersplatforms krijgen vouchers van de gemeente die 

ingezet kunnen worden op bovenlokale/regionale projecten. Misschien is dit regionaal 

te organiseren? 

 Regio West-Brabant (regionaal samenwerkingsverband) kan aangesproken worden 

op meebetalen van projecten. 

 Gemeenten varen wel bij de dorpsraden. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om 

co-financiering van de grond te krijgen bij de gemeenten en VKK met de dorpsraden 

hier een project van maken.  

 VKKNB zou als kennisbank moeten fungeren: succesverhalen blijven vertellen en 

elkaar helpen, dus dat we niet opnieuw steeds het wiel hoeven uit te vinden. 

 

Nieuwe aanpak en werkwijze VKKNB 

Hoe verder? Hierover hebben we als bestuur nagedacht. We hebben eerst onze sterke 

punten ( USP’s). samengevat. Onze kracht zit in: 

 Onafhankelijke rol: gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 

zodanig dat mensen en gemeenschappen er wel bij varen. 

 Expert uit de leefwereld: de taal van de ‘gewone’ burger spreken, de aansluiting 

vinden en houden bij de leefwereld van burgers (relatie opbouwen/onderhouden). 

Ervaringsdeskundigheid van bestuursleden; brengen expertise/kennis door ervaring. 

 Verbinden van onderop: bemiddelende / democratische rol vervullen tussen leef- en 

systeemwereld (‘het cement van de samenleving’). 

Brede blik: oog voor én sociaal én fysiek én economie. 

Zoeken naar en gebruik maken van lokale identiteit en hierop burgers en andere 

stakeholders mobiliseren (beweging in gang zetten). Geen blauwdrukken, maar 

maatwerk. 

Organiseren van mede-eigenaarschap van bewoners (‘laten i.p.v. overnemen’) 

De leden onderschrijven deze kernkwaliteiten.  

Voorgestelde werkwijze  

 Ophalen lokale thema’s en vraagstukken 

 Inzetten kennis van kerngemeenschappen 

 Samenwerking tussen kerngemeenschappen en lokale overheid 

 Koppelen aan provinciale thema’s 

 Ontwikkelen themagerichte projecten; lokaal, bovenlokaal, regionaal 

 Kennis en ervaring overbrengen naar andere kernen en gemeenten 

De leden onderschrijven deze werkwijze.  

Inhoudelijk deel 2: Inventarisatie kernthema’s  

Per kern gaan we na: Wat speelt er in jullie kern? Waar moeten we aandacht voor 

hebben? Deze thema’s zijn verwerkt in een schema (zie bijlage) 

Afsluiting:  

De voorzitter dankt iedereen voor de goede inbreng. De deelnemers hebben de nieuwe 

regionale opzet als heel positief ervaren. Er is veel inhoudelijker op de onderwerpen 

ingegaan.  


