
Projectaanvraag - Boost je dorpszaal
Onderwerp:

Situering:

Leader

Vlaamse Ardennen

Samenvatting:

De aanwezigheid van een goede ontmoetingsruimte is noodzakelijk voor een dorpsgemeenschap. In 
veel dorpen lopen deze belangrijke plekken tegen hun houdbaarheidsdatum aan. Zowel het 
programma, het gebouw als de bestuurlijke capaciteit van de beheerders vertonen mankementen 
waardoor de sociaal-economische leefbaarheid bedreigd is. Het project wil een lerend netwerk 
oprichten waar de beheerders, meest vrijwilligers, kunnen vernemen hoe ze hun dorpszaal of 
ontmoetingsruimte ‘futureproof’ kunnen maken. Vijf zalen kunnen via het project een kleine 
investering doen. Een extern projectteam treedt op als procesbegeleider. 

Promotor: Landelijke Gilden

www.vlm.be



Persoonlijke informatie
Naam: Karel Maria Lhermitte

Functie: adviseur plattelandsontwikkeling

Gegevens van de aanvrager
Naam: Landelijke Gilden

Juridische vorm: Privaatrechtelijke organisatie

Rechtsvorm: VZW

Ondernemingsnummer: BE 0410.028.601

Iban: BE46 7364 0368 2136

Bic: KRED BE BB

Contactgegevens binnen de organisatie
Straat: Diestsevest 40 

Plaats: 3000 LEUVEN

Telefoon: 016286413

GSM: 0497 92 70 62 

Email: karel.lhermitte@landelijkegilden.be

1. Aanvrager
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2. Partners

Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

 Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 

Agnes Voet 

Beleidsmedewerker 

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

Procesbegeleider in het lerend netwerk, 
aanleveren van expertise

Ja
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Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

Dienst samenleving - Stad Geraardsbergen 

Sarah Lequeu

participatieambtenaar

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

Boodschap uitdragen, promotie, ondersteunen, 
expertise geven, lid stuurgroep  

Ja
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Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

vzw parochiale werken St-Jan Zulzeke 
(Kluisbergen)

Lieve Lietar

secretaris

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

Inbrengen expertise 

Ja
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Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

Dekenaat Oudenaarde

Joachim Vermeire 

Coördinator

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

promotie, boodschap uitdragen

Nee
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Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

Landelijke Gilden Oosterzele 

Danny Meersman

voorzitter

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

Aanbrengen concrete cases - 
experimenteerruimte, contact met lokale overheid

Ja

  

 

www.vlm.be06/05/2022VersiePagina 7 van 27



Naam van de partner:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Is de partner een copromotor:

Samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten:

Juridische vorm:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Partnerinformatie

Cultuurdienst gemeente Lierde 

Lieve Henau

cultuurfunctionaris

Nee

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd

Nee

Rol van de partner

Rol:

Omschrijving van de rol:

Partner reeds gecontacteerd:

Contactgegevens van de partner

Straat:

Telefoon:

Plaats:

GSM:

Website:

Email:

Inhoudelijke

Promotie maken, verspreiden boodschap, 

Ja
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3. Projectinformatie
Begindatum: 

Einddatum:

01/07/2022

31/12/2024

Doelstellingen:

Heel wat dorpszalen en ontmoetingsruimtes in dorpen hebben het moeilijk om open te blijven. Ze 
botsen op hun limieten, hetzij omdat de infrastructuur niet meer spoort met de hedendaagse 
normen door bijv. de energietransitie, hetzij omdat de activiteiten zowel binnen als buiten niet 
meer passen binnen de gewijzigde eisen van de gebruikers, hetzij omdat de gevraagde 
beheersdaden de competenties van de beheerders overstijgen. Toch is de aanwezigheid van zo’n 
infrastructuur primordiaal voor de leefbaarheid van het dorp (zie LOS, p. 53). 
- Het project heeft op lange termijn als doel de achteruitgang op het platteland van het aantal 
dorpszalen en ontmoetingsruimtes te stoppen. De problemen die er zijn, kunnen toegewezen 
worden aan drie te onderscheiden elementen: het gebouw, de programmatie en de 
beheerdersploeg. 
- Het project heeft op korte termijn als doel de beheerders, in het bijzonder de vrijwilligers (v.z.w’s), 
samen te brengen in een leer- en vormingsnetwerk. Zij vormen immers de sleutel om de dorpszalen 
en ontmoetingsruimte voor de toekomst gereed te maken (‘futureproof’) en te verhinderen dat ze 
‘overbodig’ worden. Om dit doel te bereiken zal er een projectteam opgericht worden om het 
proces van het lerend netwerk te begeleiden, de kennisuitwisseling mogelijk te maken 
(leerplatform), garant te staan voor de progressie en innovatie (‘buitenstaandersperspectief’). 
- Het project zal, in samenspraak met de gemeente en andere stakeholders, vijf of meer dorpszalen 
en ontmoetingsruimtes concreet begeleiden van plan tot uitvoering om tijdens de 
trajectbegeleiding de leerpunten te noteren en te delen. Voor dit traject is een bedrag voorzien om 
kleine investeringen te doen (type quick win).  
- Het project dient ook jongeren aan te spreken. We verwijzen naar de succesformule van de 
dorpszalen in Kluisbergen waar jongeren mee de uitbating opnemen. Bij elke oproep, communicatie 
of concrete uitvoering zal dit project jongeren betrekken. 
Na de looptijd van het project verschijnen de ervaringen van het lerend netwerk in een publicatie 
samen met enkele beleidsaanbevelingen. 

Omschrijving:

Wat willen we? 
• … een lerend netwerk in de streek ontwikkelen waar mensen zelf aan de slag kunnen gaan om de 
toekomst van de dorpszalen te verzekeren;
• … leren van elkaar tijdens de looptijd van het project, maar ook nadien als er een aanspreekpunt 
is voor andere zaalbeheerders in de streek;
• … zaalbeheerders coachen om gedurende het traject rond verschillende thema’s m.b.t. hun 
zaal/situatie aan de slag te gaan en hier over zelf verworven kennis en ervaringen uit te wisselen.
• … waar nodig experten in het gesprek brengen om hen een stap verder te brengen. Dit moet niet 
alleen leiden tot een plan, maar ook tot uitvoering. 
• … de methode om een dergelijk netwerk te doen functioneren, op punt stellen zodat ook elders 
waar deze problematiek speelt, dit kan overgenomen worden.

Hoe pakken we dit aan? 
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Dit project maakt een onderscheid tussen de gemeentelijke gemeenschapslokalen en de niet-
gemeentelijke, begrippen gehanteerd door de gemeente Kruisem. De meeste ontmoetingsruimtes 
van het eerste type functioneren naar behoren omdat de beheerders behoren tot de gemeentelijke 
overheid (Zottegem, Kruisem) of via een beheerscontract (Oudenaarde) gebonden zijn aan de 
overheid.

Gezien de sterktes en de zwaktes, en de kansen en bedreigingen zal het project zich richten tot de 
niet-gemeentelijke gemeenschapslokalen waar de vrijwilligers optreden als beheerders. Zij zijn de 
belangrijkste factor om innovatie in de dorpszalen en ontmoetingsruimtes binnen te brengen. Deze 
innovatie is broodnodig om de ontmoetingsruimtes toekomstbestendig te maken. Wat betreft het 
gebouw is vooral de energietransitie grenzen stellend. Wat betreft het programma is het 
streefbeeld de multifunctionele infrastructuur of zelfs het ‘dorpshuis’. Hier kunnen zorgende, 
commerciële, dienstverlenende, recreatieve en sociaal-culturele functies elkaar aanvullen en het 
gebruik intensifiëren. Wat betreft de organisatievorm is een v.z.w. een goed vehikel, zeker omdat er 
nu méér commerciële activiteiten mogen uitgevoerd worden. Maar andere vormen zijn ook te 
overwegen zoals de coöperatieve of de concessie. Met dit laatste is een relatie te leggen met de 
lokale overheid. 

Om deze groepen te vinden zal in het begin van het project een open oproep worden gelanceerd 
waar beheerders zich kunnen aanmelden. De gemeentes, de VPW’s via het bisdom en de partners 
zullen gevraagd worden om kandidaten aan te duiden. Landelijke Gilden vzw heeft die vraag al 
gelanceerd in januari (Uit Geraardsbergen, Oosterzele, Kluisbergen en Oudenaarde kregen we al 
instemming - alle antwoorden zitten in de bijlage). Deze fase van kandidaatstelling besluit met een 
inventaris gevuld met de kenmerken van de ontmoetingsruimtes die zullen meedoen aan het 
project. 

Bij de eerste bijeenkomst, de kick-off, zal uitgelegd worden hoe het project verloopt. Hier zullen de 
eerste werkgroepen geformeerd worden, uitleg gegeven bij de digitale opvolging (social media en 
digitaal leerplatform) en het idee gelanceerd dat enkele cases (5 of meer) van dichterbij kunnen 
opgevolgd worden waarbij ook een kleine investering mogelijk is (quick win). Dit heeft als doel dat 
de kandidaten van elkaar kunnen leren aan de hand van praktijkvoorbeelden (werkplekleren). 

De procesbegeleiders zullen concreet met elke beheerdersploeg contact nemen en verwachtingen, 
vragen, suggesties noteren. Op basis van deze gesprekken zullen zowel gemeenschappelijke 
momenten als individuele opvolging gepland worden.

Het projectteam fungeert als procesbegeleider in de geest van een ‘community of practice’ (E. 
Wenger, 1989). Zij zorgen dat het engagement, de verbeelding en de visie ondersteund en versterkt 
wordt. Dit is uit te drukken in de rollen van ‘Master of Proces’, ‘Master of Innovation’ en ‘Master of 
learning and development’. Zij maken geen deel uit van de community die het lerend netwerk is, 
maar bevinden zich aan de rand, observeren de processen en bevorderen die door de inzet van 
diverse creatieve technieken. 

Een verantwoordelijke uit elke gemeente zal steeds op de hoogte worden gehouden van wat er 
speelt. 

Een stuurgroep bestaande uit stakeholders van de streek zullen de voortgang en de bruikbaarheid 
monitoren. 
Ongeveer viermaandelijks is er een gemeenschappelijk studiemoment. Dit gaat bij voorkeur door op 
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een inspirerende locatie. Op deze momenten staat de interactie centraal. De bestaande kennis zal 
gedeeld worden met anderen. Vanuit de gemeenschappelijke interesse kunnen ideeën uitgewisseld 
worden en gezocht naar oplossingen of vernieuwingen geëxploreerd. Het projectteam zorgt voor 
een verslag. 

Tussentijds zullen de deelnemers aangespoord worden om met elkaar en met het projectteam in 
contact te blijven en leervragen te formuleren. 
(Het project volgt de aanbevelingen over lerende netwerken die te vinden zijn op de Vlaamse 
website van werkbaarwerk.be). 

Op het einde is er een afsluitende studiedag voor deelnemers en buitenstanders waar het 
inspiratieboek wordt voorgesteld en de conclusies voorgelegd die tot beleidsaanbevelingen moeten 
leiden. 

Motivatie subsidie:

Het oprichten van een kwalitatief leer- en vormingsnetwerk, de rol van procesbegeleider, het 
produceren van een inspiratiegids, kleine investeringen. Dit vraagt méér middelen dan waarover de 
respectievelijke partners beschikken. 

Communicatie en promotie:

Welke acties zullen het project bekend maken?

Alle partners beschikken over hun eigen media-kanalen om berichten te versturen (website, 
nieuwsbrief, streekvergaderingen). De stakeholders van de stuurgroep berichten eveneens in hun 
mediakanalen over het project. 
De open oproep zal via pers en andere kanalen wijd verspreid worden. Eens het netwerk zich begint 
te vormen, zullen de oproepen méér doelgroepgericht worden. De koepels van de verenigingen, de 
gemeentes zullen betrokken worden bij het verspreiden. 

Hoe is de bevolking betrokken bij de bekendmaking van het project?

Via de pers zal men kunnen vernemen dat er aandacht is voor de dorpszalen en 
ontmoetingsruimtes. Gemeentelijke infobladen zullen deze boodschap ook opnemen. 
Als het project enkele zalen en ontmoetingsruimtes in de diepte onderzoekt, zullen de gebruikers 
en potentiële gebruikers (dorpsbewoners) inspraak hebben bij het formuleren van de doelstellingen 
van de locatie. Co-programmeren is trouwens een deel van de oplossing voor slecht-presterende 
zalen. In dit geval zal ook een eigen inbreng gevraagd worden die 35 % vertegenwoordigd van het 
totaal bedrag dat per zaal (5) voorzien is. 
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5. Thema

Streekidentiteit

Leefbare dorpen

1.1 Stimuleren van burgerinitiatieven, participatie waarbij verschillende 
(leeftijds)groepen van bewoners samen aan de slag gaan (eigenaarschap)

Landbouw- en natuureducatie

Thema's

Verduidelijking van de link met het platteland

4. Vragen
Is de btw terugvorderbaar voor dit project?

Jaartal (Co)Promotor Naam Antwoord Verantwoording
2022 Promotor Landelijke Gilden Gemengd, 

28,00%
Aftrek volgens het algemeen 
verhoudingsgetal voor de 
BTW-Eenheid Boerenbond & 
Landelijke Gilden BE 
0737.520.593 is vastgesteld in 
2021 op 28 % 

2021 Promotor Landelijke Gilden Gemengd, 
28,00%

Aftrek volgens het algemeen 
verhoudingsgetal voor de 
BTW-Eenheid Boerenbond & 
Landelijke Gilden BE 
0737.520.593 is vastgesteld in 
2021 op 28 %

Is onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten?
Jaartal (Co)Promotor Naam Antwoord Verantwoording
2022 Promotor Landelijke Gilden Nee De vzw is géén 

overheidsinstelling
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Omschrijf de link met lokale ontwikkelingsstrategie
Dit project past binnen het thema 2 “Leefbare dorpen” en in het bijzonder door 
een kruisbestuiving tussen de doelstelling 1 “Ondersteunen van het sociaal 
weefsel in de dorpskern” en de doelstelling 2 “Toegang tot basisvoorzieningen” 
(LOS, p. 53).

Verwijzingen naar de problematiek van de dorpszalen en de ontmoetingsruimtes 
zijn te vinden op: 
- p. 40 waar aangegeven wordt dat de verenigingen zich moeten aanpassen aan 
de nieuwe doelgroepen. Een andere programmatie kan daar aan verhelpen. 
- p. 41 waar geschreven staat dat toerisme al wel een regiowerking heeft maar 
het culturele werk nog niet. Hier zou het lerend netwerk aan kunnen verhelpen 
als de verschillende beheerders nauwer met elkaar in contact komen zodat een 
regionale programmatie mogelijk wordt. Een streeklabel op een dorpszaal 
plakken, zou ook kunnen helpen. 
- p. 50 waar gezegd wordt dat de sociale cohesie in de dorpen verdwijnt. De 
uitbating van een dorpszaal zou verschillende doelgroepen (bewoners) een 
concreet doel kunnen geven. Er zijn programmatoren nodig, curatoren, 
begeleiders, tappers, poetsploegen, financieel beheerders. Voor elk wat wils 
dus. Samen werken aan een positieve zaak creëert sociale cohesie over de 
generaties heen. 
- p. 53, introductie ‘Leefbare dorpen’ met oog op een sterk sociaal weefsel, 
gemeenschapsvormende projecten, vrijwilligerswerk, vergrijzing, 
kansengroepen, ondernemerschap, burgerinitiatieven, stimulere lokaal 
verenigingsleven… Dit zijn allerlei begrippen die bijna allemaal in relatie kunnen 
gebracht worden met dorpszalen en ontmoetingsruimtes. 
Voor het effectief inrichten van multifunctionele ontmoetingsruimten wordt 
verwezen naar Plattelandplus, maar gezien ons project ‘dienstverlenend’ is, is dit 
niet van tel. 

Omschrijf de link met landbouw of platteland
In dit landelijk gebied zijn er typisch vormen van achterstelling en gebrek aan 
centraliteit. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat er een minimum is aan 
diensten en voorzieningen (en werk) zodat de inwoners zich niet voor elke 
behoefte moeten verplaatsen naar de steden. Daarnaast is er nog de noodzaak 
om zich lokaal te kunnen engageren in het sociale leven. Minimum minimorum 
is er een locatie waar enkele van de noodzakelijke behoeften samenkomen en 
dit vormt dan een micro-centrum. Dit kan de dorpszaal zijn die ook gebruikt 
wordt door de school, culturele verenigingen, gemeentelijke diensten en een 
commerciële poot. Het gaat hier dus over het oprichten van multifunctionele 
ruimtes. 

Bijdrage aan de horizontale Europese doelstellingen
Thema Bijdrage Toelichting
Werkgelegenheid Ja Gedurende het hele project 1 coördinato
Klimaat Ja Energiebehoefte van een zaal zal 'futureproof' moeten 

aangepast worden. 
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Armoede Niet van 
toepassing

Innovatie Ja Zowel m.b.t. programma (waarvoor de zaal gebruikt 
wordt) als organisatievorm

Duurzaamheid/duurzam
e ontwikkelig

Ja Hergebruik, integrale ontwikkeling, betrokkenheid 
bewoners

Bijdrage aan de regionale doelstellingen

Binnen het kader van het plattelandsbeleid zet de VLM al jaren in op het thema 
levendige en leefbare dorpen. Het Vlaams dorpenbeleid is opgebouwd rond 3D’s 
waaronder ‘dorpshuizen als ontmoetingsplekken’. Dit project kadert daar dus 
volledig in. 
Bij de contacten met enkele mandatarissen en functionarissen bij de voorbereiding 
van dit project bleek dat de meeste gemeentes een beleidsvisie hebben over de 
aanwezigheid van gemeenschapslokalen in de dorpen (deelgemeenten). Hoe ze dit 
aanpakken is wel erg verschillend. Verschillende gesprekspersonen gaven aan dat 
het een zeer zinvol project is. (zie bijlage ‘Contacten’). 

Welke relatie heeft het project met initiatieven uit het Vlaamse, provinciale en 
lokale beleid?

- De vijf dorpszalen die van dichtbij worden gevolgd, zullen door hun intensieve 
participatie, zowel inhoudelijk als financieel, een langere houdbaarheid krijgen en 
blijven fungeren als 'testcase'. 
- Na het beëindigen van het project moet er een contactpunt achterblijven in de 
streek. Zowel het bestaande leernetwerk als nieuwe initiatieven moeten zich 
kunnen wenden tot dit contactpunt waar vrijwilligers de dienst van uitmaken. De 
voorbereiding daarvan gebeurt op het einde van het project. 

Hoe zal het project structureel verankerd worden na de proefperiode?

Er is een bevraging geweest bij de bestuursleden Landelijke Gilden en 
Dorpsbelangen. Er is een telefonische enquête geweest naar enkele stakeholders 
over de wenselijkheid van dit project (zie de bijlage 'contacten') 

Heeft het project een participatietraject doorlopen of zal het in de toekomst één 
doorlopen?

Bijdrage aan de Vlaamse focus tijdens de overgangsjaren

Vereenzaming op het platteland

Een goed werkende dorpszaal, zeker als ze multifunctioneel is, geeft leven in het dorp. Als 
de locatie een verbruiksruimte heeft, is het een plek waar mensen zich kunnen opwarmen 
en andere mensen ontmoeten. 

Toelichting

Doelstelling
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6. Projectlocatie
Lokalisatie van het project
Kan het project op een kaart gelokaliseerd worden: Nee

Is het project (bijna) provinciedekkend: Nee

Gemeentes:

GERAARDSBERGEN, SINT-LIEVENS-HOUTEM, HERZELE, LIERDE, RONSE, ZOTTEGEM, ZWALM, 
BRAKEL, HOREBEKE, MAARKEDAL, KLUISBERGEN, OUDENAARDE, WORTEGEM-PETEGEM, 
OOSTERZELE, GAVERE, Kruisem

Situering

Het leadergebied Vlaamse Ardennen
Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, (Kruisem), Lierde, Maarkedal, 
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, (Zottegem), Zwalm

Soort project
Welke aard heeft het project: Dienstverleningsproject

Bent u eigenaar van de investering: Niet gespecifieerd

Is het project al voorgelegd aan de kwaliteitskamer van 
de provincie:

Niet gespecifieerd

Locatie investeringsproject
Straat:

Plaats:
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7. Vergunningen

Zijn er vergunningen of attesten nodig: Nee

Vergunningen voor het project

Overzicht van de benodigde vergunningen
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8. Indicatoren

Aantal tijdelijke jobs (direct)

coördinator

Waarde:

Berekening:

1

Aantal tijdelijke jobs (indirect)

tweede lid van het projectteam

Waarde:

Berekening:

1

Aantal duurzame jobs (direct)
Waarde:

Berekening:

0

Aantal duurzame jobs (indirect)
Waarde:

Berekening:

0

Houd zowel met de directe als met de indirecte jobs rekening.

Voor hoeveel mensen bieden de verbeterde voorzieningen op het vlak van werkgelegenheid een 
meerwaarde?

Aantal mensen

500 per zaal, minimum vijf zalen aanpakken

Waarde:

Berekening:

2500

Hoeveel mensen kunnen van de verbeterde voorzieningen genieten dankzij het project?

Direct betrokken
Waarde:

Berekening:

0

Indirect betrokken
Waarde:

Berekening:

0

Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden direct of indirect bij het project betrokken?
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Aantal acties ter bevordering van de leefbaarheid

Het lerend netwerk zal de kennis verspreiden over het toekomstbestendig 
maken van dorpszalen en ontmoetingsruimtes.

Waarde:

Berekening:

1

Aantal gecreëerde plaatsen voor multifunctioneel gebruik en ontmoeting

Dit zijn de doorgedreven trajecten die het lerend netwerk opvolgt als 
casestudies. Per case is 3000 voorzien om kleine investeringen te doen die een 
groot verschil kunnen maken 

Waarde:

Berekening:

5

Responsgraad gecontacteerde doelgroepen (in %)

Er zijn nu 51 locaties geteld die behoren tot de doelgroep. Het project moet 
tenminste de helft daarvan bereiken.  

Waarde:

Berekening:

40

Gerealiseerde progressie (in %) m.b.t. basisvoorzieningen op het platteland

De quick win in vijf zalen geeft een verbetering van bijna 10 procent. 

Waarde:

Berekening:

8

Gebiedsgerichte indicatoren

Extra indicatoren:

aantal individuele vragen naar begeleiding
20
Het project moet voldoende visibiliteit hebben zodat individuele personen met 
vragen er zich toe kunnen wenden. 

Naam:

Waarde:

Berekening:

aantal gemeenschappelijke studiemomenten
8
Het lerend netwerk moet om de 4 maand bijeen komen op een inspirerende plek. 

Naam:

Waarde:

Berekening:

aantal keer presentatie of artikel voor externen
4
Andere plattelandsontwikkelaars + alle media vragen ons toelichting over het 
project. 

Naam:

Waarde:

Berekening:

Toelichting extra indicatoren

Kritieke succesfactoren:
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Openheid naar de problematiek. Indien er geen ‘sense’ is vanuit de beheerders, zal er ook weinig 
dynamiek zitten in het lerend netwerk. 

De steun van de stakeholders met name de lokale overheden en de ideologisch gekleurde koepels 
die misschien liever van het patrimonium af willen. 
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9. Projectplanning
Naam Uitvoerders Begindatum Einddatum Omschrijving Subsidie
Start project Landelijke 

Gilden
01/07/2022 01/07/2022 Begin inventaris en 

communicatie


Kick-off 
project

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

12/10/2022 12/10/2022 Eerste gemeenschappelijk 
moment. Engagementen 
vastleggen. Stuurgroep. 



Zalen 
bezoeken 

Landelijke 
Gilden

13/10/2022 09/12/2022 Inventaris aanvullen via 
plaatsbezoeken



Studiemoment 
1 

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

10/12/2022 10/12/2022 Groepsbijeenkomst, opvolgen 
resultaten kick-off, planning, 
Bepalen welke dorpszalen 
trajectbegeleiding krijgen.



Reportages Landelijke 
Gilden

12/12/2022 17/02/2023 Contactname en verslagen 
over beheerspraktijken



Studiemoment 
2 

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

18/02/2023 18/02/2023 Stand van zaken. Nadenken 
over programmatie. 
Workshops. Voordracht. 



Reportages en 
zalen 
bezoeken

Landelijke 
Gilden

20/02/2023 11/05/2023 Gesprekken, verslaggeving, 
antwoorden op vragen



Studiedag met 
externen

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

12/05/2023 12/05/2023 Studiedag opengesteld voor 
het brede publiek om de 
deeltijdse resultaten te tonen, 
en input te krijgen van externe 
bronnen. 



Studiemoment 
3

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

23/09/2023 23/09/2023 Stand van zaken. Nadenken 
over organisatievormen. 
Workshops. Voordracht. 



Reportages en 
zalen 
bezoeken

Landelijke 
Gilden

25/09/2023 08/12/2023 Gesprekken, verslaggeving, 
antwoorden op vragen. 
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Studiemoment 
4

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

09/12/2023 09/12/2023 Stand van zaken. Nadenken 
over het gebouw. Workshops. 
Voordracht.



Beheerders 
contacteren, 
werven 
bezoeken 

Landelijke 
Gilden

11/12/2023 12/04/2024 Casestudies uitdiepen en 
investeringen begeleiden



Studiemoment 
5

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

13/04/2024 13/04/2024 Stand van zaken. 
Terugkoppeling lopende 
trajecten. Workshops. 
Voordracht. 



Reportages, 
beheerders 
contacteren, 
werven 
bezoeken

Landelijke 
Gilden

15/04/2024 20/09/2024 Communicatie verzorgen, 
database beginnen 
opbouwen, collectieve 
leerpunten verzamelen 



Studiemoment 
6

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

21/09/2024 21/09/2024 Stand van zaken. 
Terugkoppeling lopende 
trajecten. Workshops. 
Voordracht



Samenstelling 
inspiratieboek

Landelijke 
Gilden

21/09/2024 08/11/2024 Verslaglegging en verzamelen 
van goede praktijken



Afsluitingsmo
ment project 

 Vlaamse 
Vereniging 
Dorpsbelange
n vzw , 
Landelijke 
Gilden

04/12/2024 04/12/2024 Voordrachten, 
eindpresentatie, 
overhandiging beleidsintenties 
aan overheden
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10. Financiering

Gedetailleerde kostenopgave

Investeringskosten 12.500,00 €

12.500,00 € Om quick wins te realiseren in vijf 
locaties.  

Personeelskosten 44.500,00 €

44.500,00 € 6.675,00 € Loon coördinator (+-90 werkdagen over 
2,5 jaar)

6.675,00 €
(= 15,00%)

Werkingskosten 9.000,00 €

2.000,00 € Studiedag voor externen 

750,00 € Kick-off, startbijeenkomst (catering, 
locatie)

750,00 € Slotbijeenkomst 

2.000,00 € Zes studiemomenten (catering, locatie, 
workshopmateriaal...)

2.000,00 € Vrijwilligersattenties - voor deelname aan 
project

1.000,00 € Communicatiemiddelen lerend netwerk

500,00 € Opmaak inspiratieboek

Externe prestaties 4.000,00 €

4.000,00 € Inhuren experten voor technisch, 
financieel en/of juridisch en 
programmatorisch advies. 

Bijdrage in natura 0,00 €

Inkomsten 0,00 €

Categorieën Bedrag Omschrijving/berekeningOverhead

Financiële informatie
Motiveer het additionele karakter van het project:

Er bestaat geen instantie die ondersteuning biedt aan vrijwilligers die een dorpszaal of 
ontmoetingsruimte beheren. Zij worden hoogstens wat geholpen (betalend) bij hun vzw-
verplichtingen. LG & VVD willen aantonen dat deze vrijwilligers belangrijk werk doen en dat zij daar 
erkenning voor moeten krijgen. Bijkomend kan het project waarschijnlijk aantonen dat er voor dit 
soort begeleidingswerk voldoende vraag is, wat vergelijkbaar is met het traject dat het 
projectbureau herbestemming van kerken heeft gelopen. 

Subsidies
Subsidies aangevraagd? Nee
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Saldo: 76.675,00 €
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Categorieën Bedrag 
(2022)

% (2022) Bedrag 
(2023)

% (2023) Bedrag 
(2024)

% (2024) Totaal (incl. 
overhead)

Beschikbaar 
saldo

Percentage 
rubriek

Investeringskosten 0,00 € 0,00% 5.000,00 € 40,00% 7.500,00 € 60,00% 12.500,00 € 0,00 € 16,30%

Personeelskosten 12.793,75 € 25,00% 20.470,00 € 40,00% 17.911,25 € 35,00% 51.175,00 € 0,00 € 66,74%

Werkingskosten 2.000,00 € 22,22% 3.500,00 € 38,89% 3.500,00 € 38,89% 9.000,00 € 0,00 € 11,74%

Externe prestaties 0,00 € 0,00% 2.000,00 € 50,00% 2.000,00 € 50,00% 4.000,00 € 0,00 € 5,22%

Totale projectkost 14.793,75 € 19,29% 30.970,00 € 40,39% 30.911,25 € 40,31% 76.675,00 € 0,00 €

Totale projectkost - 
inkomsten

14.793,75 € 19,29% 30.970,00 € 40,39% 30.911,25 € 40,31% 76.675,00 € 0,00 €

Berekening totale 
subsidie

9.615,94 € 20.130,50 € 20.092,31 € 49.838,75 €

Subsidiepercentag
e

65,00%

Eigen inbreng 5.177,81 € 9.089,50 € 8.193,94 € 22.461,25 €

Inbreng uit andere 
subsidies

0,00 € 0,00 €

Inbreng van 
anderen

Cofinanciering voor 
investeringskosten 
vanuit 
crowdfunding of 
beheersgroepen

0,00 € 1.750,00 € 2.625,00 € 4.375,00 €

Financieringstabel
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11. Extra
Extra informatie:

Dit project maakt een onderscheid tussen de gemeentelijke gemeenschapslokalen en de niet-
gemeentelijke (begrippen afkomstig van Kruisem). De meeste ontmoetingsruimtes van het eerste 
type functioneren naar behoren omdat de beheerders behoren tot de gemeentelijke overheid 
(Zottegem) of via een beheerscontract (Oudenaarde) gebonden zijn aan de overheid. De niet-
gemeentelijke of de private ontmoetingsruimtes daarentegen worden beheerd door vrijwilligers 
(v.z.w’s), in een zeldzaam geval met een betaalde kracht (Munkzwalm). Bij dit type doen zich de 
meeste problemen voor omdat ze afhankelijk zijn van economische factoren om rendabel te 
blijven.. De verwevenheid met het verenigingsleven is groot. Zolang dit nog functioneert, is er géén 
vuiltje aan de lucht (Kluisbergen). Maar een grote vergrijzing dient zich aan. Daarnaast beginnen 
andere doelgroepen andere behoeften te uiten waar de zaalbeheerders niet altijd op kunnen 
ingaan. Ideologisch kan het misschien niet of er is te weinig investeringsmarge of er is de 
onmogelijkheid om het gebouw aan te passen. De recente pandemie die het ontmoetingsleven 
stillegde zal waarschijnlijk ook grote gevolgen hebben. Zo legt Huize Bavo, Zingem, in 2022 de 
boeken neer
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12. Declaratie
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13. Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomsten met partners

Aangevraagde vergunningen en/of attesten

Investeringsproject - Overeenkomst met de eigenaar

Financiële tabel - Overeenkomsten met derden en andere subsidies

Kaarten ter verduidelijking van de projectlocatie

Extra bijlagen toegevoegd door de aanvrager

Filename Omschrijving
Intentie tot samenwerking met 
project LG.docx.pdf

Partner overeenkomst Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

Bijlage contacten.pdf Overzicht contactnames uit het gebied 
DOC2 Sarah Lequeu.pdf Instemming van Dienst Samenleving - Stad Geraardsbergen 
DOC9 Joris De Jonghe.pdf Instemming van Bisdom Gent
DOC14 Lieve Henau .pdf Instemming van cultuurdienst gemeente Lierde 
20220214_Volmacht_handtek
eningsbevoegdheid_Lhermitte.
pdf

Autorisatie van handtekeningsbevoegdheid Karel Lhermitte

20220429_LEA_boost je 
dorpszaal_bijkomende 
verantwoording.docx

Bijkomende verantwoording na PG 

20220407_Lijst dorpszalen 
Vlaamse Ardennen V1.pdf

Lijst gevonden zalen uitgebaat door vrijwilligers 

20220504 twaalf kandidaten 
dorpszaal quick win.pdf

Kandidaatstellingen voor de quick win

Advies kwaliteitskamer

Bijlagen bij indicatoren

Filename Omschrijving
20220407_Lijst dorpszalen 
Vlaamse Ardennen V1.pdf

Voorlopige lijst van dorpszalen (vrijwilligers) in de gemeenten van het 
Leadergebied
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