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Scheerwolde

Tijdperk van
samenwerking
Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2014 nam Anton Bosch
afscheid van de OVKK. Ruim twaalf jaren heeft hij als voorzitter
de vereniging geleid. Gedurende die tijd groeide de OVKK uit tot
een daadkrachtige organisatie voor de leefbaarheid van het
platteland. Alle reden voor een terugblik op deze periode.

Zoals oud-voorzitter Theo Ibes elders
in deze editie vermeldt, trof Anton
Bosch bij zijn aantreden een OVKK
aan die sinds haar oprichting in 1976
weinig was veranderd. In die tijd
werd gelijkberechtiging bereikt door
met ludieke acties aan de weg te
timmeren. Anno 2001 stond Anton
Bosch voor de opgaaf om de OVKK
een tijdperk van participatie en
samenwerking in te loodsen.
Een stap in de nieuwe richting werd
gezet met een presentatieronde
langs de Overijsselse gemeenten.
Samen met secretaris Berend Jan
Warmelink bezocht Anton Bosch de
colleges van B&W om nut en
noodzaak van de OVKK voor het
voetlicht te brengen. De positieve

reacties waren niet van de lucht:
vijftien gemeenten toonden zich
zelfs bereid om de OVKK met een
jaarlijkse subsidie te ondersteunen.
Om de leefbaarheid in de kleine
kernen daadwerkelijk te versterken
bedacht de OVKK samen met Spil
Adviesgroep het programma
Dorpsplanplus. Tientallen dorpen
konden aan de slag met het maken
van een dorpsplan én de uitvoering
ervan. Om het project van de grond
te krijgen werd bestuurlijke samenwerking aangegaan met drie nieuwe
partners: Het Oversticht, Landschap
Overijssel en Stimuland.

Lees verder op pagina 2
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Special
gewijd aan
Anton Bosch
Kortgeleden heeft de
OVKK afscheid moeten
nemen van haar
voorzitter Anton Bosch.
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen
heeft hij als wethouder
zitting gekregen in het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente
Olst-Wijhe. Deze functie
is niet verenigbaar met
zijn voorzitterschap en
daarom heeft hij die
neergelegd. In Kernpunt wordt nu teruggeblikt op de jaren
tijdens welke Anton
Bosch voorzitter was
van de OVKK. Daarbij
komen meerdere
oudgedienden aan het
woord.
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Actiegroep

Tijdperk van samenwerking

Kortgeleden heeft de OVKK afscheid
moeten nemen van haar voorzitter
Anton Bosch. Gelet op de huidige
functie en activiteiten van de
vereniging past het om even stil te
staan bij de grote verdiensten die
Anton voor de OVKK heeft gehad.

Vervolg van pagina 2

De OVKK is gestart als een actiegroep
die fulmineerde tegen de pogingen van
de politiek om het platteland uitsluitend
te reserveren voor agrarische doeleinden. Jongeren die in de stad een
middelbare studie gevolgd hadden
kregen geen bouwvergunning meer
wanneer zij zich weer in hun dorp
wilden vestigen. Het doel was om het
platteland met zijn specifieke leefgemeenschap en gebruiken zoals het
‘naoberschap’ langzaam uit te laten
sterven en alle economische activiteiten
te concentreren in het stedelijk gebied.
De OVKK heeft heftig gevochten tegen
deze Haagse planologische visie en dat
werd haar niet altijd in dank afgenomen
door de toenmalige bestuurders.

Een andere mijlpaal die tijdens het
voorzitterschap van Anton Bosch
werd bereikt, was de positionering
van een consulent voor de dorpshuizen bij de OVKK. Hiermee ging
een lang gekoesterde wens in
vervulling. Het aantrekken van een
dorpshuizenconsulent zou niet
mogelijk zijn geweest zonder
financiële steun van de Overijsselse
gemeenten en de provincie.
We zijn gearriveerd bij wellicht het
belangrijkste wapenfeit, namelijk de
samenwerking met de Provincie
Overijssel. Kort na het aantreden van
Anton Bosch toog een bestuurlijke

delegatie naar het Provinciehuis om
de nieuwe intenties van de OVKK
kenbaar te maken. Het gesprek heeft
geleid tot een blijvende waardering
voor de doelstelling en het werk van
de OVKK.
Anton Bosch is nu wethouder van
de Gemeente Olst-Wijhe, waar zijn
bestuurskwaliteiten ongetwijfeld
goed tot hun recht zullen komen. Bij
zijn afscheid is hem door de
bestuursleden, oud-voorzitter Theo
Ibes en de consulenten lof toegezwaaid en ontving hij het erelidmaatschap. De OVKK wenst hem en
zijn vrouw alle goeds toe.

Bestuur OVKK in 2009

Wie nu ziet hoe de bestuurscultuur en
de planologie is veranderd in een
promotie van de functie van een vitaal
platteland, kan zich die strijd nauwelijks
voorstellen. Terwijl ik, als eerste voorzitter, het symbool was van de felle en
strijdbare OVKK, was Anton degene die
het werk van de OVKK wist in te bedden
in het reguliere functioneren van het
provinciaal bestuur. De bekendheid bij
de achterban ging wel iets achteruit,
maar de effectiviteit van de werkzaamheden heeft onder zijn leiding een grote
vlucht genomen. Hij heeft een speerpunt gemaakt van het veranderen van
de ouderwetse patronaats- en dorpshuizen naar de multifunctionele accommodaties die het nieuwe middelpunt zijn
geworden van de dorpse activiteiten.
Wij zijn Anton grote dank verschuldigd
voor het vele werk dat hij voor het
Overijsselse platteland en haar bewoners heeft verricht.

Van links naar rechts: Peter Boerman, Joop Westhoff, Herman Ploeg, Anton
Bosch, Rob Ossel, Berend Jan Warmelink en erelid Theo Ibes.

Theo Ibes, voorzitter 1976 – 2001.
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Hokje op zolder

Nieuwe voorzitter OVKK

Anton leerde ik kennen, toen hij nog
maar kort voorzitter was. Het was
ook voor mij als snel duidelijk dat hij
een nieuwe wind door de OVKK
wilde laten waaien. De eerste tijd
was dat nog in de kelder van SPIL
Adviesgroep; indertijd een provinciale adviesinstelling. De kelder was
donker. Kor Pollema, die in die tijd
ook aangesteld kon worden als
bureaumedewerker, was verbannen
naar een hokje op de zolder. Het gaf
duidelijk de positie weer van OVKK.
De aanpak van Anton werkte. Hij
reageerde rustig, maar volhardend en
steeds met argumenten. Het ontlokte de
gedeputeerde Jan Kristen tijdens een
overleg de opmerking, dat deze
constructieve opstelling hem zeer
aanstond. Het was in mijn ogen het
begin van het uit de kelder komen van
de OVKK.
Anton Bosch had een goed gevoel waaraan in het veld behoefte was. De
provinciale bestuurders zagen dat en
steunden de OVKK-activiteiten in financiële zin. De gemeenten stonden bijna in
de rij om ook mee te doen. De vereniging profileerde zich steeds meer in
positieve zin en bleef overeind, waar
andere instellingen faalden of zelfs
failliet gingen.
Ik denk dat de bijdrage van Anton zeer
groot is geweest. Op zijn bekende en
rustige manier wist hij veel mensen te
overtuigen van zijn ideeën. De vergaderingen elke maand waren geen opgave.
De onderkoelde humor, waar soms over
nagedacht moest worden, vond ik altijd
prachtig.
Kortom: mijn herinneringen aan Anton
zijn heel positief. Als bekwaam bestuurder, met een groot netwerk en goede
ideeën, die anderen voor zich inneemt
en weet te overtuigen en te enthousiasmeren. Op deze wijze heeft hij veel
betekend voor de OVKK. Ik denk met
plezier terug aan de tijd dat ik bestuurslid en Anton voorzitter was van de OVKK.

het milieu’. Leefbaarheid van kernen,
dorpen en buurtschappen past
daarin als een duidelijke doelstelling,
die hem na aan het hart ligt.
Scheiding van geesten door geloof,
afkomst, ras of tradities vindt hij
daarin, zeker in deze tijd van samen
doen, niet passen.

Op 8 juli 2014 is Ruud de Jong
aangetreden als nieuwe voorzitter
van de OVKK. Ruud de Jong is van
herkomst organisatieadviseur en
woont zelf in een kleine kern, waar
hij als voorzitter van het Plaatselijk
Belang functioneert. Hij zegt er zelf
van op zijn Linked-in profiel:
‘Verantwoord leven is voor mij
belangrijk: zonder verspilling,
winstbejag en zonder aantasting van

Ruud de Jong over de komende
jaren: ‘Bij het bestuur en consulenten
ligt nu de uitdaging om ons netwerk
verder uit te bouwen; zowel ten
opzichte van de leden (plaatselijke
belangenorganisaties en dorpshuizen) als van de partners. Nog meer
allianties aangaan dus met organisaties, die net als wij de leefbaarheid
van kleine kernen in ons mooie
Overijssel van belang vinden.
Samenwerken is het leidmotief voor
de komende periode, alsmede het
delen van kennis en ervaring door
goede communicatie en informatie;
ook met de zusterverenigingen in
de andere provincies.’

Run op subsidieregeling
Op 2 juni 2014 werd de
subsidieregeling
Maatschappelijke Initiatieven
Overijssel opengesteld. Niet
voor niets had de OVKK haar
leden geadviseerd om direct al
op 2 juni hun subsidieaanvraag
te versturen, want het aantal
aanvragen bleek overweldigend:
bijna 750 binnen een week. Het
subsidieplafond van € 964.000,werd razendsnel bereikt.
De aanvragen werden beoordeeld
op volgorde van binnenkomst en
volledigheid. Zodoende maakten
alleen de formulieren die op 2 en 3
juni bij provincie binnenkwamen
goede kans. Tussen de aanvragen

Peter Boerman, bestuurslid 2002-2012.
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die op 4 juni binnenkwamen werd
geloot. Aanvragen van latere datum
werden afgewezen. Door het grote
aantal aanvragen en doordat veel
daarvan niet compleet waren,
duurde het beoordelen, toekennen
en afwijzen langer dan verwacht.
Half augustus kwamen de besluiten
los.
Alle aanvragers die voor subsidie in
aanmerking zijn gekomen hebben
hun initiatieven op de website
http://www.jijenoverijssel.nl/
initiatiefkaart gepubliceerd. Ook de
aanvragers die geen subsidie
hebben gekregen, kunnen hier hun
initiatief plaatsen.
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Bestuurder met
kennis
Anton Bosch heb ik leren kennen
als een bestuurder met kennis
van zaken. Geboren en getogen
in het dorp Welsum, kon hij zich
een goede voorstelling maken
van wat er speelt in de kleine
kernen. Anton bezag de
leefbaarheid door de ogen van
de plattelander.

Leefbaarheidsschouw
Scheerwolde
Op dinsdag 30 september bracht de OVKK een bezoek aan
Scheerwolde voor een leefbaarheidsschouw. Bestuursleden en
consulenten van de OVKK deden een rondje door het dorp en werden
bijgepraat door vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang en
Streekcentrum De Wielewaal.

Zijn nuchtere wijze van besturen
heeft de OVKK en daarmee het
Overijsselse platteland geen
windeieren gelegd. Ik herinner mij
goed hoe hij voortvarend hij het
gesprek aanging met het provinciebestuur en collega-organisaties over
de leefbaarheid van het platteland.
Woorden werden in daden omgezet.
De OVKK werd zodoende bijzonder
actief.
Een van de activiteiten was het
project Seniorenproof. Dit project
voerden we uit in samenwerking
met seniorenorganisatie SENtrum. Ik
verleende medewerking in Lonneker
en Boekelo, om samen met de
bewoners uit te vinden hoe senioren
zelfstandig in het dorp zouden
kunnen blijven wonen. Met dit
project liep de OVKK al jaren vooruit
op de huidige ontwikkelingen rond
de WMO. OVKK, ga zo door!

Het schouwteam werd ontvangen in Streekcentrum De Wielewaal. Onlangs is
het vijftig jaar oude gebouw grondig vernieuwd. Op 11 april dit jaar vond de
oplevering plaats. De Wielewaal beschikt over een volledige horecavergunning en biedt niet alleen onderdak aan het lokale verenigingsleven, maar
fungeert tevens als pleisterplaats voor toeristen en dagjesmensen uit de
omgeving. De exploitatie is in handen van een pachter.

Herman Ploeg,
penningmeester 2004-2012.

Geldzorgen
Werkt u aan plannen om geld in te
zamelen voor een activiteit in het
dorp? Via de website van onze
noorderburen is daarvoor een
speciaal werkboek beschikbaar:
Geldzorgen...zorgen voor geld. Het
werkboek is ontwikkeld door Bureau
Jan Klumper. Ga voor de download
naar: http://www.doarpswurk.nl/
overige-publicaties-niet/

Scheerwolde werd in de jaren ’50 van de vorige eeuw uit de grond gestampt.
Kenmerkend voor het dorp zijn de vele huurwoningen uit die tijd. Momenteel
kampt Scheerwolde met problemen die we ook in stadswijken uit de wederopbouwperiode tegenkomen: een gedateerd huizenareaal, met als gevolg
veel verhuisbewegingen en een zwakke sociale samenhang.
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Niet politiek
gekleurd
Anton Bosch in de gemeentelijke
politiek. Ik keek er van op. Te
weinig herinnerde ik mij dat Anton
Bosch voor de VVD ooit zitting had
genomen in de gemeenteraad. Het
beeld dat ik heb overgehouden
was er eentje van een niet door de
politiek gekleurd mens.
Anton Bosch’ benadering van de
instandhouding van de leefbaarheid
van de kleine kernen in Overijssel was
er een van alle partijen. Samenwerken,
verbindingen aangaan; daar ging het
Anton Bosch altijd om. Die insteek
heeft de mensen die het betrof goed
gedaan en zeker ook de vereniging als
belangenbehartiger.

Voor Scheerwolde zijn er nauwelijks mogelijkheden om de oude woningvoorraad te moderniseren. De oude huurwoningen zijn door de woningcorporatie
verkocht aan een Limburgse vastgoedmaatschappij, die ze weer doorverkoopt aan particulieren. Door deze gang van zaken zijn gemeente en dorp
aan de zijlijn komen te staan.

Altijd correct in de omgang. Ik realiseer
mij, nu ik zo vrijelijk over Anton spreek,
dat we elkaar nooit tutoyeerden. Via
deze ietwat ongewone weg stel ik
voor dat we elkaar voortaan met de
voornaam zullen aanspreken als we
elkaar ergens ontmoeten.
Ik wens Anton veel bestuurlijk
genoegen bij zijn werk als wethouder.
Ik ben er van overtuigd dat hij dat op
dezelfde manier zal doen zoals hij
voordien optrad als voorzitter van de
OVVK.

Aan de noord- en oostkant van het dorp is een groenstrook aangelegd. Zo is
er een geslaagde afscheiding gecreëerd tussen de bebouwde kom en het
vlakke buitengebied. In de groenstrook loopt een nieuw wandelpad met
verrassende doorkijkjes naar het omliggende landschap.

Jan Kristen, lid Gedeputeerde Staten
Overijssel 1996 - 2007.

‘Spelende kinderen’, standbeeld aan de
Brink door beeldhouwer Henk Visser. Vorig
jaar zijn de beide basisscholen van
Scheerwolde gefuseerd. Alleen het meest
geschikte schoolgebouw bleef in gebruik.
Dat staat echter aan de rand van het dorp,
waardoor de oude dorpskern een hoop
levendigheid kwijt is geraakt.
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Beste Anton
Allereerst gefeliciteerd met je benoeming als wethouder van de gemeente
Olst-Wijhe. Met veel voldoening kijk ik
terug op mijn bestuursperiode bij de
OVKK met jou als voorzitter. Jij was een
voorzitter met een grote kennis op
regionaal en provinciaal gebied. Jij had
daar een uitgebreid kennisnetwerk
waarvan je veelvuldig en met vrucht
gebruik hebt gemaakt, met name ten
behoeve van dorpsontwikkelingsplannen en subsidies voor projecten en de
leefbaarheid. Jouw speciale belangstelling ging uit naar de plaatselijke en
lokale besturen van onze ledenorganisaties, zodat je als mens dicht bij onze
achterban stond en dan ook resultaten
bereikte.

Het schouwteam bediscussieert de mogelijkheden om de Brink nieuw leven
in te blazen. Momenteel heeft het plein onvoldoende sociale functies. Het
schoolgebouw is niet meer in gebruik en staat leeg. Op de andere hoek
bevindt zich een besloten schenkgelegenheid. Een levendige Brink zou de
exploitatie van het nabij gelegen Streekcentrum De Wielewaal ten goede
komen.

Een oud gezegde luidt: hoed af voor
het verleden, mouwen omhoog voor
de toekomst. Anton, hartelijk bedankt
voor de zeer prettige omgang met jou,
voor je inzet voor de vereniging en de
manier waarop je leiding en inhoud
hebt gegeven aan de OVKK. Veel
genoegen en succes met je wethouderschap.
Joop Westhoff,
bestuurslid 2002-2010.

Naast het lokale verenigingsleven maken ook schoolkinderen ijverig gebruik
van de Wielewaal. Het streekcentrum beschikt namelijk over een theater- annex gymzaal. Bij de herbouw is de gymvleugel niet afgebroken, maar van een
frisse, eigentijdse aankleding voorzien; compleet met nieuwe kleedruimtes.

Enige leden van het OVKK-schouwteam op het terras van De Wielewaal. Van links naar rechts: Ruud de
Jong, Willemien Schoneveld, Tom
Jannink, Tineke ter Horst en Jan van
Sandwijk. Uiterst rechts Rena van
Gelderen, bestuurslid van het
streekcentrum.
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Enquête Regiotaxi
Beste Anton
Bij jouw aantreden als voorzitter in
2002 zag het er voor de OVKK bepaald
niet zonnig uit. De OVKK was zoekende
naar een nieuwe richting. In die
discussie stond de vraag centraal: onze
omgeving verandert, hoe spelen we als
OVKK daar op in. In die discussies
ontdekten we al vrij snel dat door de
veranderingen de sociale infrastructuur,
ofwel de leefbaarheid, op het platteland veel meer aandacht moest
hebben.
Mede door jouw visie op een leefbaar
platteland, ontspon zich een discussie
bij bestuurders over dit onderwerp.
Onze gezamenlijke tour langs gedeputeerden, wethouders, statenleden en
plaatselijke belangen heeft er voor
gezorgd dat de OVKK op een heel
andere kaart kwam te staan.
Overigens was het ook de tijd dat veel
bestuurders met dit vraagstuk in
aanraking kwamen. Jouw visie op
leefbaarheid was helder en het landde
op de juiste plek vanwege jouw
uitgebreide netwerk. Wat jou karakteriseert is: je bent persoonlijk en geïnteresseerd, maar ook direct: als het niet
uitkomt zeg je dat.
Tot slot: twee anekdotes
1. Na elke bestuursvergadering gingen
we even een sigaartje paffen. Dat was
een mooie gelegenheid om de
vergadering te evalueren.
2. Elke zomer maakten we ergens in de
provincie een fietstocht. We gingen
dan op bezoek bij een plaatselijk
belang om ons te laten informeren
over het wel en wee in die kern. Zo
werd ook Lemele bezocht. Om daar te
komen moesten over de Lemelerberg.
Halverwege de berg stapte nagenoeg
het hele bestuur af, terwijl jij tot boven
aan toe op de pedalen bleef. Over
doorzettingsvermogen gesproken.
Anton, dank je wel voor de plezierige
samenwerking, het ga je goed.
Berend Jan Warmelink,
secretaris 2002 – 2012.

Recentelijk is de OVKK actief met een
enquête over de Regiotaxi. De
overheid namelijk bereidt zich voor
om de ondersteuning aan deze
vervoersvoorziening af te bouwen.
Hierdoor kunnen vooral bewoners in
afgelegen gebieden en mensen die
minder mobiel zijn in de knel komen.
De indicaties vanuit de WMO zullen
zodanig worden, dat aan gesubsidieerd vervoer voor minder validen
restricties gaan gelden.
De OVKK heeft zitting in het ROCOV,
een overlegorgaan voor het
openbaar vervoer. Daarin bepleiten
we de vervoersbelangen van de

plattelandsbewoners. De resultaten
van de enquête worden via het
ROCOV doorgegeven aan de
beleidsmakers. In de komende
nieuwsbrief stellen wij u op de
hoogte van de uitslag.

Verhuurder mag onbelast energie
opwekken
Verhuurders die zelf duurzame
energie opwekken (bijvoorbeeld
met zonnepanelen) hoeven volgend
jaar hierover geen energiebelasting
te betalen; ook niet als degene die
de energie verbruikt een huurder is.
Momenteel geldt deze belastingvrijstelling alleen voor zelfopgewekte
energie die meteen wordt gebruikt.
Volgend jaar namelijk zal de vrijstel-

ling van energiebelasting over
zelfopgewekte energie ook gaan
gelden voor de huursector. Deze
maatregel werd bekend tijdens
Prinsjesdag. Dit betekent dus dat
verhuurders die zelf energie opwekken, maar die verbruikt wordt door
de huurder, geen energiebelasting
meer hoeven te betalen over de
opgewekte energie.

ANBI en publicatieplicht
Sinds dit jaar geldt er een wettelijke
publicatieplicht voor ANBI’s. Als ANBI
moet u bepaalde gegevens over uw
organisatie online openbaar maken.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een
financiële verantwoording, die u
binnen zes maanden na einde van
het boekjaar moet publiceren. De
cijfers over 2013 moeten dus
inmiddels online staan. Voorts moet
de website vermelden:
• de naam van de instelling
• het fiscaal nummer
• het post- of bezoekadres van de
instelling
• de statutaire doelstelling van de
ANBI
• de hoofdlijnen van het beleidsplan
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• de functie van de bestuurders,
zoals vermeld in de statuten
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid, zowel voor
het bestuur als het personeel.
Voor deze laatste groep kunt u
volstaan met de vermelding van
de geldende CAO.
• een actueel activiteitenverslag
Kerkgenootschappen hoeven pas
vanaf 1 januari 2016 aan de publicatieplicht te voldoen. Daarbij mogen
ze namen van de bestuurders
achterwege laten. De balans hoeft
ook niet gepubliceerd te worden;
wel de exploitatierekening en de
begroting.

B0
SC
H
AN
TO
N
IAL
EC

SP

Uit de afscheidsrede van Anton Bosch
Het was eind april precies tien jaar geleden, dat het ministerie van
VROM de Nota Ruimte presenteerde. Deze Nota zette in op
decentralisatie van taken van het Rijk naar provincies en gemeenten,
met als doel: wet- en regelgeving dichter bij de burger ontwikkelen.

Terugkijkend is het een belangrijk
document geweest voor het
Overijsselse platteland. Zo zag het
project Dorpsplanplus het levenslicht; geïnspireerd door de Nota,
maar bovenal succesvol door de
kracht die de inwoners zelf ontplooiden om met behulp van een
dorpsplan iets voor hun dorp voor
elkaar te krijgen.
Dat herontdekken van wat de
bewoners zelf al niet kunnen, was in
Overijssel reeds gemeengoed
voordat onze koning tijdens de
troonrede het woord ‘participatiemaatschappij’ uitsprak. In de kleine
kernen en het buitengebied steken
wij al wat langer de handen uit de
mouwen; daar worden wij mee
opgevoed en wij vinden het
blijkbaar ook leuk om te doen.
Het is overigens niet vanzelfsprekend meer, dat allerhande initiatieven voor de leefbaarheid via het
Plaatselijk Belang worden opgepakt.
Initiatiefgroepen, opgericht voor één
activiteit of doel, zien steeds vaker
het levenslicht en opereren los van
de dorpsorganisatie; vaak echter wel
in afstemming. Voorbeelden zien wij
bijvoorbeeld bij het oprichten van
een zorgcoöperatie of de realisatie
van Snel Internet. Het is een
ontwikkeling, die de rol van een
Plaatselijk Belang kan doen veranderen; maar in mijn visie blijft deze wel
een platformfunctie behouden, waar
allerhande initiatieven een verbinding krijgen met de inwoners.

Deze ontwikkeling heeft ook
gevolgen voor het speelveld van de
OVKK. In januari van dit jaar heeft
het bestuur een zogenaamde
‘heidag’ gehouden om te kunnen
anticiperen op de nieuwe realiteit
(initiatiefgroepen, digitale platformen, decentralisatie van rijkstaken)
en daar een nieuw beleidsplan op af
te stemmen.
Ik ben er persoonlijk van overtuigd
dat de Overijsselse Vereniging van
Kleine Kernen als provinciaal
platform zich nog jaren kan blijven
inzetten om de leden het juiste
gereedschap aan te bieden voor
hun lokale activiteiten. Kennis en
ervaring uitwisselen, het initiëren
van leefbaarheidsprojecten, persoonlijke ondersteuning van
buurt- en dorpshuisbestuurders: de
vorm zal steeds verschillend zijn,
maar de doelstelling op weg naar
het 40 jarig jubileum in april 2016
blijft dezelfde:
De OVKK werkt aan een Bottum-up
benadering om erkende wensen en
verlangens van de inwoners van het
Overijsselse platteland te realiseren
en de kleine kernen met het
bijbehorende buitengebied kansrijk
te maken en leefbaar te houden.
Anton Bosch

Website voor
dorpshuizen

De website dorpshuizen.nl is
vernieuwd. Niet alleen het
uiterlijk is aangepast, ook zijn er
nieuwe functies.
Op de homepage staan onder de
grote foto ideeën die collega-dorpshuisbestuurders met elkaar delen.
Met een foto of een filmpje erbij. Klik
op ‘Deel uw idee’ en u kunt ook zelf
een idee posten. De gedachte
erachter is om elkaar te inspireren,
want ieder dorpshuis heeft zijn
unieke vondsten. Omdat de website
nieuw is staan er nog niet veel
ideeën. Welke mogen we van uw
dorpshuis tegemoet zien?
De Vraagbaak heeft een nieuw
menu gekregen dat beter overzicht
geeft. Dat mag ook wel, want er
zitten 212 artikelen met 103 bijlagen
in over bestuur en beheer van
dorpshuizen. De inhoud wordt
permanent geactualiseerd. Op de
homepage vindt u nieuws dat voor
dorpshuizen overal in het land
belangrijk is, zoals wijzigingen in de
wet- en regelgeving voor dorpshuizen. Ook nieuw is de Twitterfeed.
Tweets met #dorpshuis of #dorpshuizen verschijnen op de homepage.
De website dorpshuizen.nl is mede
mogelijk gemaakt door het Oranje
Fonds.
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KNHM organiseert Kern met Pit
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert
ook dit jaar de wedstrijd Kern met Pit. Wil je graag zelf iets aan de
leefomgeving verbeteren? Geef dan jouw activiteit op via www.
kernmetpit.nl. Inschrijven kan van 1 september tot 31 oktober 2014.

aan de wedstrijd. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan we voor je klaar
met tips en contacten in ons
netwerk. Krijg je je idee gerealiseerd?
Dan ontvang je het predicaat Kern
met Pit en duizend euro. Daarnaast
wint in elke provincie het beste
project de trofee en een extra prijs
van vijftienhonderd euro. De
trofeewinnaars kunnen meedingen
naar de nationale titel ‘Beste Kern
met Pit van Nederland!’ en extra
prijzen winnen.

Via de wedstrijd Kern met Pit gaan
bewonersgroepen aan de slag om
hun idee voor de leefomgeving
binnen een jaar te realiseren. De
beste ideeën mogen deelnemen

De KNHM organiseert al sinds 1978
de wedstrijd Kern met Pit. Meer
informatie is te vinden op www.
knhm.nl.

Vrienden
van de OVKK
Waterschap Groot Salland
Beter Wonen IJsselmuiden
Salland Wonen Raalte
Wetland Wonen Vollenhove
Woningstichting Hellendoorn
Woonconcept Meppel
Woningstichting Tubbergen
Kernpunt is mede mogelijk
gemaakt door
Provincie Overijssel

Colofon

Kernpunt is een uitgave van de
OVKK en verschijnt 4 x per jaar.

OVKK
Vilsterseweg 11
7734 PD Vilsteren
0529 47 81 94
info@ovkk.nl
www.ovkk.nl

WW’er beter inzetbaar als
vrijwilliger

Redactie

De regels voor WW-gerechtigden die vrijwilligerswerk willen doen
worden verruimd. Deze verruiming kan gunstig uitpakken voor
organisaties die werken met vrijwilligers. Momenteel lopen WW’ers
namelijk het risico gekort te worden op hun uitkering als zij
vrijwilligerswerk doen. Vanaf komend najaar is dit risico bijna nihil.

Wil Scholten Art & Design

Momenteel is het zo dat WW-gerechtigden op hun uitkering worden
gekort, als blijkt dat voor dezelfde
klus ergens anders in Nederland een
betaalde kracht wordt ingezet. Het
werk wordt dan niet geclassificeerd
als vrijwilligerswerk. Vanaf het najaar
geldt echter niet meer de landelijke
maatstaf, maar bekijkt de UWV per
geval of er geen sprake is van
verdringing van betaald werk.

Het vrijwilligerswerk hoeft daarnaast
niet meer beperkt te blijven tot
louter ondersteunende taken. Verder
is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk niet commercieel is en dat een
beloning niet meer bedraagt dan de
vrijwilligersvergoeding zoals deze is
vastgesteld door de Belastingdienst
(€ 1.500 per jaar).
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Kor Pollema
Tom Jannink (Dorpshuizen)

Vormgeving
Bestuur
J.O.R. Alberda van Ekenstein,
secretaris
Staphorst, Tel. 0522 46 06 24
R. de Jong, voorzitter
Kloosterhaar, Tel. 06 21 833 425
J. van Sandwijk
Elshof, Tel. 0570 52 44 18
W. Schoneveld-Woestenenk
Markelo, Tel. 0547-362406
M.M. Timmerman
Vollenhove, Tel. 0527 24 97 10

Erelid
T.M.W.A. Ibes, Luttenberg
A.G.J. Bosch, Welsum

