
Gecombineerde nieuwsbrief kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en 

zorgcollectieven Limburg. 

Bekijk deze mailing in uw browser

Deze editie aandacht voor:

Samenwerken met je gemeente, aandacht voor bewonersinitiatieven bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, Molenhoek pakt aan 5, en meer!

Vereniging Kleine Kernen 

Limburg ondersteunt 

initiatieven van bewoners 

ter behoud of verbetering 

van de leefbaarheid in de 

kernen.

www.vkkl.nl

Spirato is het steunpunt 

voor gemeenschaps-

accommodaties in Limburg. 

www.spirato.nl

Het Knooppunt wil eraan 

bijdragen dat 

zorgcollectieven in dorpen 

en wijken zelfstandig zorg 

kunnen leveren.

www.zorgenvoorelkaar

limburg.nl

Ons Nieuws

Vooraankondiging bijeenkomst: 'Samenwerken 

met mijn gemeente'
Op 28 maart organiseert VKKL/ Spirato een Algemene 

Ledenvergadering om het voorgenomen samengaan van beide 

verenigingen te bespreken en een nieuwe voorzitter voor te 
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dragen. Omdat dit een belangrijke bijeenkomst is, hebben we 

besloten om er een thema aan te verbinden waarbij we dieper 

ingaan op het samenwerken met je gemeente. Wat gaat hierbij 

goed, wat kan beter en wat is hiervoor nodig?

Het definitieve programma ontvang je later. Aanmelden is nu wel 

al mogelijk via onderstaande knop:  

VKKL en Spirato vragen ruimte voor 

bewonersinitiatieven
In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart, 

hebben de VKKL en Spirato aandacht gevraagd voor 

bewonersinitiatieven. Dit deden ze door een brief te sturen naar 

alle Limburgse gemeenteraden. 

Nieuws uit de provincie

Gemeenten en Provincie tekenen voor aanleg 

glasvezel in buitengebied
De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Peel en 

Maas, de Provincie Limburg en Glasvezel buitenaf hebben het 

convenant getekend om de aanleg van toekomstbestendig glasvezel 

in het buitengebied mogelijk te maken. 

Collectieve verzekeringen voor (zorg-)

coöperaties
Coöperaties gaan steeds meer taken op zich nemen en daarbij 

komt ook de nodige verantwoordelijkheid kijken. Daarom is het 

goed om na te denken over het verzekeren van vrijwilligers. 

Hoewel een gemeente vaak een collectieve verzekering voor 

vrijwilligers heeft, dekt die niet altijd alles. Daarom besloot de 

Koepel ZorgCoöperaties Zuid-Nederland (ZCZN) zelf afspraken te 

maken met verzekeraar IAK. Mogelijk zijn deze afspraken ook 

interessant voor jouw (zorg-)coöperatie

Aanmelden

Lees verder

Lees verder

Lees verder in de folder
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'Molenhoek pakt aan' weer een groot succes!

Ieder jaar organiseert de dorpsraad van Molenhoek 'Molenhoek pakt 

aan'. Bij ‘Molenhoek pakt aan’ (MPA) bedenken dorpsbewoners zelf 

plannen én voeren die ook

zelf uit onder eigen verantwoordelijkheid. De Dorpsraad stimuleert 

en ondersteunt. Dit jaar was het alweer de vijfde editie en waren 

12 projecten in de race voor de hoofdprijs van €150,-

Stappenplan nieuwe privacywetgeving AVG

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij al over de nieuwe 

aankomende privacywetgeving. We ontvingen daarop de vraag van 

een aantal leden of deze wetgeving ook voor hun van toepassing is. 

Het antwoord hierop is: ja. Iedere vereniging, stichting coöperatie 

of organisatie valt onder de wetgeving. Volg het stappenplan en 

zorg dat jouw organisatie alles op orde heeft!

Boek 'Burgers doen het zelf!' verschenen

In een klein dorp in de Kempen, Hoogeloon, hebben inwoners de 

zorg voor ouderen zelf georganiseerd. Ouderen gaven in 2002 aan 

in het dorp te willen blijven wonen. Het boek Burgers doen het 

zelf! beschrijft hoe de inwoners dit samen, als Zorgcoöperatie 

Hoogeloon, voor elkaar gekregen hebben.

IETS VOOR U? Interessante bijeenkomsten voor actieve burgers

Bijeenkomst 'Samen tegen eenzaamheid'

20 februari

Supernova, Jaarbeursplein, Utrecht

Lees verder en bekijk de uitslag

Bekijk het stappenplan

Lees meer
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Wil je met het ministerie van VWS meepraten over de aanpak van eenzaamheid? Kom 

dan op 20 februari naar de praktijktafel Samen tegen eenzaamheid.

Het ministerie van VWS organiseert i.s.m. Coalitie Erbij op dinsdagochtend 20 februari in 

de Utrechtse Jaarbeurs een ‘praktijktafel’ over de aanpak van eenzaamheid. Voor het 

LSA is eenzaamheid een belangrijk thema, veel bewonersgroepen bestrijden eenzaamheid 

in hun buurt. We hebben hier de afgelopen tijd meerdere verhalen over gepubliceerd. 

Hoe kunnen buurtbewoners eenzaamheid bestrijden, welke activiteiten werken er en 

welke obstakels komen ze tegen?

Workshop 'Filmpje maken' GRATIS

18 april

Weert

Een filmpje van jullie mooie burgerinitiatief, hoe leuk is dat! Zet je project letterlijk in 

the picture en maak nog meer mensen enthousiast voor het project.

Een documentairemaker leert je hoe je op een simpele manier een mooi filmpje maakt. 

Met je telefoon of tablet. Je leert niet alleen filmen, maar ook monteren en uploaden op 

digitale kanalen. Materiaal is aanwezig.

AGENDA VKKL/Spirato/Knooppunt

27 maart - Bijeenkomst: Samenwerken met mijn gemeente

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden
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De volgende nieuwsbrief ontvangt u medio maart/april. Heeft u kopij voor aankomende 

nieuwsbrief? Stuur dit dan naar: info@vkkl.nl 

Twitter VKKL

Facebook VKKL

Website VKKL

Twitter Spirato

Website Spirato

Twitter Knooppunt

Website Knooppunt

Copyright © 2018 VKKL, All rights reserved.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u hier 

uitschrijven of de instellingen aanpassen.

Mede mogelijk gemaakt door: 
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