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Inleiding 

Vereniging Dorpsbelangen Varsselder -Veldhunten (VDVV) is opgericht november 1997 door 

enkele bezorgde inwoners die vonden dat een kleine kern als Varsselder -Veldhunten 

onvoldoende werd gehoord binnen het gemeentelijke politieke speelveld. De VDVV heeft 

zich de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart gezet. Binnen het dorp als aanjager en 

/of bewaker van het samenwerkingsproces. Richting de overheid als een serieuze 

gesprekspartner, die waar mogelijk verder kijkt dan het dorpsbelang.  Dit heeft 

geresulteerd in een dorpsgemeenschap waar de sociale samenhang is toegenomen. Een 

dorpsgemeenschap in een krimpregio, die zichzelf verjongt heeft. Een dorp waar Jong en 

Oud samen in beweging zijn. Een dorp waar het niet allen goed wonen is, maar bovenal 

goed leaven is.  

Draagvlak 

Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van 

initiatieven binnen het dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. 

Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard voor maken om de belangen van ons dorp 

te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. We staan sterk als we 

veel leden hebben, want daarmee vertegenwoordigen we zoveel mogelijk inwoners van 

Varsselder-Veldhunten. Dus word lid, als je dat nog niet bent via 

www.varsselderveldhunten.nl  

Ondersteunen kan ook door input te leveren. Vooral door zitting te nemen in werkgroepen 

die we regelmatig samenstellen. Je kunt dan direct en voor een korte periode aan de slag 

en resultaat zien. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar vdvv@varsselderveldhunten.nl  

   

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij met zijn allen!! 

 

 

 

Missie/visie 

 

 

1.2 Doelstelling 

 

De VDVV heeft ten doel “met alle binnen haar vermogen liggende middelen de leefbaarheid 

in Varsselder-Veldhunten voor nu en in de toekomst te bevorderen.” 

Daarmee vervult de VDVV extern, veelal een intermediaire rol tussen de dorpsgemeenschap 

en de verschillende overheden, waarbij zij zich vooral richt op “duurzaam prettig wonen. 

Binnen de dorpsgemeenschap een initiërende en/of bewakende rol van het proces. 

1.3 Strategie 

VDVV vervult de rol als “spin in  het web”.   

 VDVV staat voor: 

-  Samenwerken aan samenwerking; 

-  Eerst durven delen om vervolgens te kunnen vermenigvuldigen;  

-   Blijven zoeken naar verbindingen naar ontmoetingen tussen Jong en Oud.  

Daarnaast vervult VDVV ook de rol van aandragen van dorpsbrede activiteiten. Dit zijn de 

vereniging overschrijdende activiteiten die dorpsbreed en zelfs dorps overschrijdend zijn te 

noemen.  

Om te weten wat er speelt heeft VDVV in 2018 nog een leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Op 

basis van uitkomsten vanuit deze enquête bepaalt VDVV haar beleid.                                                                                         

Ook de rol van kennisdrager over het proces vervult VDVV. Op diverse plekken in Nederland 

heeft VDVV het doorlopen proces al uitgelegd. Uit de reacties blijkt het proces van 

samenwerken /delen een heel herkenbaar en bruikbaar verhaal.                                                                                                               

Of een kern klein of groot is maakt niet uit. Voor diverse partijen (KNVB / Oranje Fonds / 

Min. Van Bzk. ) binnen Nederland is Varsselder –Veldhunten ondertussen een 

voorbeeldproject.    
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Vanuit bovenstaande optiek is er dan ook een activiteitenplan  geschreven.  

Dit is een levend document. Activiteiten hierin beschreven dragen bij tot het leefbaar houden 

van het dorp. Door te investeren in het saamhorigheidsgevoel wordt krimp geen bedreiging 

maar een kans om de samenwerking verder uit te bouwen. 

 

Omgevingsanalyse 

 

 

 
 

Kijkend naar de samenstelling dan zien we dat deze zeer divers is qua leeftijdsopbouw. Jonge 

Gezinnen, jeugd (10 -16 jr.) en senioren(55+) zullen onze eerste aandacht hebben. Door deze 

doelgroepen specifiek te benoemen denken wij “verkeer” te generen in /rondom ‘t Dorpshuus.                                    

Jong en oud samenbrengen daar waar mogelijk geeft een extra stimulans aan de 

leefbaarheid van een kern. Een bijkomend voordeel is dat waar we “verkeer” en gezelligheid 

kunnen combineren, een ambiance ontstaat waarin nieuwe ideeën ontstaan vanuit de 

inwoners/ bezoekers voor activiteiten. Op deze wijze stimuleren we “het door ons en voor 

ons” gevoel. VDVV wil dus als vliegwiel fungeren voor het aanzwengelen van activiteiten. 

Vervolgens zullen wij deze kaderen en faciliteren waar nodig. 

 Wij richten ons in eerste instantie op de lokale bevolking. Gezelligheid, betaalbaar en 

laagdrempelig zullen onze sterke kanten moeten zijn. Vernieuwend willen we ook zijn om zo 

een plek te verwerven binnen de gemeenschap. Samenwerking met andere omliggende kleine 

kernen is al opgestart vanuit bv. de voetbalclub. Jeugdleden uit omliggende kleine kernen 

komen hier voetballen. VDVV ziet het als haar rol dat deze jeugd zich ook in onze kleine kern 

thuis voelt. Verdere toekomstige samenwerking met omliggende kleine kernen is na de 

toekomst zeer goed mogelijk. We denken hierbij aan sport maar ook aan activiteiten voor de 

jeugd zoals de Kivada. Ook de groene belevingsruimte is een activiteit die dorps 

overschrijdend is. 

  

Figuur 1 Bevolkingssamenstelling 01-01 2019 bron: gemeente Oude ijsselstreek 
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2. Huidige situatie 

Uit onze ervaringen tot nu toe blijkt dat samenwerken /delen loont voor alle partijen.  1 + 1= 

˃2.    

VDVV overlegt met partners zoals Stichtingsbestuur “’t Dorpshuus” / Stichting de Buitenham” 

/ Vereniging Kerkgebouw Varsselder -Veldhunten / Stichting Dierenweide over opzetten 

/uitvoeren van activiteiten. 

Daarnaast vindt er continu afstemming plaats met het verenigingsleven en inwoners.  

Richting de verschillende overheden vervult VDVV de rol van een positief kritisch ingestelde 

intermediair. Daar waar mogelijk vervult men de rol van verlengstuk. Daar waar echter 

nodig zal VDVV ook de rol van kritische intermediair  vervullen en waar nodig een 

tegengeluid verstrekken. 

Onlangs gerealiseerde projecten zijn: 

     Initiator gemeenschapshuis (2012) 

    Vernieuwen van de dorpswebsite. (2016) 

    Realisatie speel-en beweegplek voor Jong en Oud ( 2017) 

    Deelname project “Oosterlicht”  

    Invulling geven aan groene belevingsruimte met partner stichting dierenweide 

    Opzetten project “anschoev’n” eten is hierbij een hulpmiddel om vereenzaming bij  

senioren tegen te gaan. 

    Realisatie herinrichting Hoofdstraat 2018 / 2019 

    Monitoren proces om te komen tot terugkopen als dorpsgemeenschap van het kerkgebouw

  

De grootste winst in wat we bereikt hebben is het herstellen van de balans in onze 

leeftijdsopbouw qua bevolkingssamenstelling. De  samenstelling van de leeftijdsopbouw 

binnen Varsselder -Veldhunten heeft zich verjongt. De laatste jaren hebben we relatief veel 

jonge gezinnen aan ons dorp weten te binden. Dit is belangrijk voor de basisschool maar ook 

voor het voortbestaan van ons rijke verenigingsleven. Deze verenigingen vormen de 

fundering voor de sociale samenhang van ons dorp. 

 

 
 

 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

Onderwerpen waaraan de VDVV vanuit haar doelstelling de komende jaren aan wil werken 

zijn:     

- Uitwerken toekomstvisie met een doorkijk 5 jaar vooruit. De in 2018 gehouden dorp 

brede enquête is hierbij een basis. Ondersteuning projectmatig. 

 

- Toekomstbestendigheid borgen van ’t Dorpshuus en het kerkgebouw. Door beide 

gebouwen met elkaar te verbinden, denken wij een “win /win ‘situatie te creëren. In 1
e

 

instantie partners Stichtingsbestuur Dorpshuus en bestuur Vereniging Kerkgebouw. 

In uitvoerende fase ondersteuning nodig dorps breed.                                                                                                                                  

 

-     In kaart brengen woonwensen. Hierbij specifieke aandacht voor de doelgroepen 

“starters / senioren” koop /huur. Ondersteuning projectmatig. Uitkomsten worden 

onderdeel van toekomstvisie. 

 

- Verkeersveiligheid N817. Verkeersveiligheid mag in onze optiek nooit belemmerend 

werken op de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap. In onze optiek is dat op dit 

moment wel aan de orde door concrete plannen vanuit provincie en gemeente. Op dit 

moment ligt er een bezwaar vanuit ons bij de voorzieningenrechter. We willen het 

doorlopen proces getoetst hebben door een onafhankelijke partij. 
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- Deelname aan het project “Levend Landschap” Een initiatief met de partijen Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Oude -IJsselstreek. Ondersteuning 

projectmatig. Uitkomsten waar nodig toevoegen in toekomstvisie 

 

- Het stimuleren / initiëren van verdergaande samenwerking van partijen binnen / 

buiten ons dorp. 

 

-  Handen en voeten geven aan burgerparticipatie     

 

 

 

Tip 

Dat u alle activiteiten in uw beleidsplan moet opnemen betekent echter niet dat u geen 

activiteiten mag ondernemen die niet in het beleidsplan staan. Onverwachte kansen kunnen 

natuurlijk altijd benut worden. Houd echter wel in het achterhoofd of de activiteiten ook 

daadwerkelijk bijdragen aan uw missie en doelstelling.  

 

2.2 Enkele ideeën van nieuwe  activiteiten  

 
Door ontwikkelen Anschoev’n 
Om de sociale cohesie en het welzijn te bevorderen, wordt overdag geprobeerd om activiteiten op te 
zetten waarbij 55-plussers worden gestimuleerd om ‘actief ouder’ te zijn. Samen eten is gezelliger dan 
alleen eten. Het is wetenschappelijk bewezen dat een mens meer eetlust heeft als men samen eet dan 
wanneer men alleen eet. Met name mensen die niet meer zelf koken en iedere dag het warme eten 
nuttigen van tafeltje-dekje zijn de doelgroep van het project ‘Anschoev’n’. Eén keer per maand koken en 
eten op dit moment een aantal inwoners samen. Dit onder de noemer Anschoev’n. Eten is dus hierbij 
een hulpmiddel om vereenzaming tegen te gaan De deelnemers worden gestimuleerd om ook aan 
andere activiteiten deel te nemen, zoals bijvoorbeeld de middag voor 55 -Plussers, wandelen, gymmen, 
biljarten, sjoelen, kaarten, etc. Tijdens de laatste inventarisatie blijkt dat er (sinds het begin al) meer 
mensen zijn die willen deelnemen dan dat de capaciteit op dit moment toelaat. Er is op dit moment 
daarom een wachtlijst. 

Een onwenselijke situatie. Daarom willen wij de graag frequentie en capaciteit verhogen om eenieder die 
interesse heeft de mogelijkheid te bieden mee te doen. De keuken van ’t Dorpshuus is hierbij een 
probleem; deze is te klein waardoor er geen menu voor 20 personen gekookt kan worden. Om dit te 
kunnen realiseren, willen wij de keuken uitbreiden en professionaliseren met o.a. een 
inductiekookplaat/gasfornuis, afzuiging, nieuwe friteuse, rvs-werkbladen en kasten. Samen met partner 
Stichting gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten hebben we een plan ontwikkeld die op dit moment 
bijna in de uitvoeringsfase zit. 

De behoefte is er dus zodra uitbreiding gerealiseerd is gaat dit lopen.  

 

Daarnaast constateren we al jaren het gemis van diversiteit aan culturen binnen ons dorp. We willen 
koken gaan gebruiken om Jong en Oud in contact te brengen met andere culturen.  

Integratie /acceptie is hierbij ons doel. Daarnaast willen we deze groep helpen uit hun sociaal isolement 
te halen. 

Een 1e afspraak met een Thaise vrouw waarvan kinderen binnenkort hier naar school gaan is reeds 
gemaakt. Zij zal “de keuken” gebruiken als hulpmiddel om jong en Oud iets te vertellen over haar 
thuisland en de problemen waar ze hier tegen aan loopt.  

Ook hebben we dit idee al besproken met de vereniging “vrouwen Actief Varsselder- Veldhunten”. Zij 
willen dit onderwerp graag oppakken in hun jaarprogramma.  

 In overleg met scholenstichting Essentius ( valt onze basisschool onder) willen we dit uitbreiden naar 
andere nationaliteiten. De groene be levingsruimte “”willen we hierbij ook inzetten als hulpmiddel.  
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Jeugdhonk maken: Jong-Inn VV 
De jeugd in ons dorp heeft geen eigen plek waar ze samen kunnen komen. Natuurlijk komt een aantal 
van hen zeer zeker in ’t Dorpshuus, maar hebben daarbij niet hun eigen stek. Wij willen door de 
aanpassing en uitbreiding van de huidige uitgebreide vergaderruimte (met optie om er twee 
vergaderruimtes van te maken d.m.v. een schuifwand) hen op een vast aantal dagen in de maand daarin 
faciliteren. Een plek waar voldoende ruimte is en ze o.a. kunnen gamen, chillen, tafeltennissen, relaxen, 
enz. 

 

“Met mekare” 

In de periode dat de dagen korter worden en het weer slechter willen we maandelijks ’t Dorpshuus op 
zaterdagavond langer openhouden. De bedoeling van deze openstelling dat we Jong en Oud willen 
binnen halen op die momenten. De jeugd om bijvoorbeeld te chillen, gamen, darten,, tafeltennissen.  De 
ouderen kunnen een potje biljarten, of een potje kaarten. Ook kunnen er gezamenlijke activiteit en 
plaatsvinden zoals bingo, gezelschapsspelen. Maar ook zouden jong en oud gezamenlijk een kaartje 
kunnen leggen. 

Gedurende deze activiteiten vindt er een interactie plaats tussen jong en oud. Dit komt de sociale 
cohesie in ons dorp ten goede. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling plaats over bijvoorbeeld de regels 
van oude kaartspelvormen zoals bv. ”solokaarten”, of wellicht nieuwe spelvormen zoals Pokemon Go.   
Aan deze activiteit willen we ook maandelijks een expositie koppelen met historische 
documenten/foto’s.   Als expositieruimte gebruiken we de vergaderruimte in de nieuwe aanbouw of het 
kerkgebouw. Kennisoverdracht zou hierbij ideaal zijn. Aangezien we veel kunnen leren van het verleden. 
Daarnaast is het sowieso goed voor de sociale samenhang van ons dorp.                        
 

Voorschoolse opvang en BSO 
Er is in de afgelopen jaren al verschillende malen met kinderopvang Juut & Co gesproken over 
kinderopvang in ’t Dorpshuus. Helaas zijn de huidige ruimtes niet goedgekeurd door de GGD. (te groot, 
niet volledig af te sluiten, enz.) Met de nieuw te creëren (dubbele) vergaderruimte en door deze gelijk 
aan te passen aan de GGD-eisen, is dit probleem opgelost. Hiermee spelen we in op een vraag vanuit de 
dorpsgemeenschap en draagt het bij aan onze uitstraling van een kindvriendelijk dorp. 
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3. Toekomst 

 

Vereniging Dorpsbelangen geloofd in samenwerking. Concrete resultaten de afgelopen jaren 

bevestigen dat samenwerken aan samenwerking, de dorpsgemeenschap veel goeds heeft 

gebracht.  

VDVV zal dan ook de komende jaren volop blijven inzetten in verder stimuleren van 

samenwerking tussen partijen.  

De toekomst zal uitwijzen hoever de praktijk een meerwaarde oplevert. Het behoudt van 

eigen identiteit van partijen is hierbij een essentieel gegeven.  

VDVV zal zich hierbij ondergeschikt maken aan het dorpsbelang. 

 

 

 

 

3.1 Rol overheid 

 
De rol van de lokale overheid is hierbij een niet te voorspellen factor. 

 Is de lokale overheid in staat / bereidt om mee te bewegen van systeemwereld naar 

leefwereld? 

 Een leefwereld waar burgerverbanden leidend zijn en de lokale overheid ondersteunend aan 

het proces. 

 

4. Organisatie 

 

KvK-nummer 40125638  RSIN 816445084 

Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Statutaire naam Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten ( VDVV) 

Statutaire zetel Gendringen 

Aantal leden: ± 200 

Postadres Pastoor Balkstraat 2, 7076AN Varsselder 

Telefoonnummer 0315683756 

Internetadres:   www.varsselderveldhunten.nl 

E-mailadres:     vdvv@varsselderveldhunten.nl 

Datum akte van oprichting 04-11-1997 

ANBI status: in aanvraag 

Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten is aangesloten bij de Vereniging 

Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. 
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4.1 Bestuur 

 

Het bestuur is onafhankelijk. Hun werkzaamheden doen ze op basis van vrijwilligheid en 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Voorzitter:   dhr. Wim Klompenhouwer 

Penningmeester: mevr. Judit Venus 

Secretaris:   mevr.Sandra ten Have -Jansen 

Bestuurslid:  dhr.Joris ten Have ( website) 

Bestuurslid:  dhr.Lars van Mulligen ( vice -voorzitter) 

 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) 

4.2 Werknemers 

Vereniging Dorpsbelangen Varsselder- Veldhunten heeft geen werknemers in dienst.  
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5. Financiën  

De geldmiddelen van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder- Veldhunten bestaan uit de 

jaarlijkse bijdragen van haar leden. Daarnaast verwerft VDVV  inkomsten vanuit de 

dorpswebsite. VDVV heeft geen winstoogmerk. 

Voor projecten zoals bv. het project “Oosterlicht” zoekt VDVV naar marktpartijen die dit 

project middels een donatie willen ondersteunen.   

Voor grotere projecten zoals bv. herbestemming kerkgebouw / verbinding Kerkgebouw - 

Dorpshuus  zal VDVV alle mogelijkheden zoals subsidiemogelijkheden en / of 

fondsenwerving aangrijpen om het gestelde doel te realiseren.  

Basisvereiste bij projecten is draagvlak vanuit de bevolking. Dit is voor ons altijd het 

vetrekpunt.                                                                                                                               

Door en voor het dorp gerealiseerd. 
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