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Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VKKL 28 maart te Helden & thema-avond ‘Hoe werk 
ik samen met mijn gemeente’ 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Graag wil ik u namens het bestuur van de Vereniging Kleine Kernen Limburg uitnodigen voor onze 
aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 28 maart a.s. te Helden. Op deze avond willen we 
graag het voorgenomen samengaan van beide verenigingen met u bespreken en tevens een nieuwe 
voorzitter en penningmeester voordragen. Aansluitend stellen we een actueel thema centraal: een 
workshop waarin we dieper ingaan op het samenwerken met uw gemeente. Wat gaat hierbij goed, 
wat kan beter en wat is hiervoor nodig? 
 
Achtergrond 
De VKKL is volop in beweging. Reeds een jaar wordt intensief gewerkt aan een steeds nauwere 
samenwerking met onze zusterorganisatie Spirato, vereniging voor gemeenschapsaccommodaties in 
Limburg. In de praktijk blijkt namelijk dat de doelen en werkwijze van beide organisaties voor een 
groot deel overeenkomen. Op basis hiervan willen de besturen van VKKL en Spirato hun leden 
voorstellen om als bestuurlijke unie verder te gaan. Dit betekent dat er één bestuur geformeerd 
wordt dat beide verenigingen gaat besturen. Deze bestuurlijke unie dient als opmaat naar een 
voorgestelde fusie van VKKL en Spirato per 1 januari 2019.  
Ook nemen we deze avond afscheid van twee bestuursleden, te weten Henk Lemmen en 
ondergetekende. Graag willen we u dan ook 2 nieuwe kandidaat-bestuursleden voorstellen die we 
voor benoeming willen voordragen op de ALV: Birgit op de Laak als beoogd voorzitter en Henk 
Wetzels als beoogd penningmeester. Birgit is in het dagelijks leven wethouder in de gemeente Horst 
aan de Maas en Henk is werkzaam als controller bij de gemeente Landgraaf.  
 
Programma voor de ALV & workshop kort samengevat 
Datum: woensdag 28 maart 2018 
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 te Helden 
Tijd: 19:00 – 22.00 uur 
Aanmelden kan via info@vkkl.nl of via www.vkkl.nl (kopje bijeenkomsten) 
 
19:00 inloop, ontvangst 
19:15 start ALV’s VKKL en Spirato 
20:15 einde ALV’s, korte pauze 
20:30 start workshop – ‘Samenwerken met je gemeente’ 
22:00 uiterlijk: einde van de avond. 
 

Met opmerkingen [RT1]: Er komen 3 VKKL versies: 
voor leden (bewonersorganisaties), gemeenten en partners, 
met telkens een andere aanhef (geacht college, geachte 
partner) 
Er komen ook 3 Spirato versies. Sommige leden ontvangen 
de brief dubbel, omdat ze van beide lid zijn 
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Voorstellen ter besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering: 

- Het instellen van een bestuurlijke unie, die zowel de VKKL als Spirato zal gaan besturen en 
verantwoording aflegt aan de beide Ledenvergaderingen. In de praktijk betekent dit dat er 
één bestuur komt voor beide verenigingen; 

- Henk Lemmen is aftredend en niet herkiesbaar;  
- Ben van Essen is aftredend en niet herkiesbaar;  
- Birgit op de Laak is benoembaar in de functie van voorzitter;  
- Henk Wetzels is benoembaar in de functie van penningmeester.  

 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voorafgaand aan de ALV melden bij de voorzitter, via 
info@vkkl.nl.   
 
Tenslotte, heeft u in een situatie of project goede of juist minder goede ervaringen in de 
samenwerking met uw gemeente opgedaan? Wat ging hierbij goed en wat juist niet?  
Laat het ons even weten. Uw reactie vormt goede input voor de opzet van de workshop! 
 
Ik hoop u allen te zien op 28 maart aanstaande.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ben van Essen 
Voorzitter a.i. VKKL 
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facebook.com/verenigingkleinekernenlimburg 


