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Met elkaar voor Mekaar1  
 

1,5 jaar verder! 

1 INLEIDING 

In juli 2013 heeft de toenmalige initiatiefgroep Zorgen voor Energie uit Sint-Michielsgestel, een 

projectbijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel ontvangen om de activiteiten van ons 

burgerinitiatief een goede startimpuls te kunnen geven. We zijn nu ruim 1,5 jaar verder, we hebben de 

initiatiefgroep Zorgen voor Energie omgevormd tot de Vereniging Met elkaar voor Mekaar, en willen 

met deze rapportage een toelichting geven op onze werkzaamheden van maart 2013 t/m november 

2014.  In de toekenningsbrief is de projectbijdrage toegekend onder de volgende voorwaarden:  

In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op een kort historisch overzicht (H2), de activiteiten en 

initiatieven van MevM (H3), de belangrijkste resultaten van 1.5 jaar MevM (H4), de nieuwe initiatieven 

(H5) en een financiële verantwoording (H6). 

We willen de gemeente Sint-Michielsgestel danken voor deze financiële bijdrage en ook voor de 

samenwerking die de afgelopen 1,5 jaar op diverse fronten heeft plaatsgevonden. 

 

Kerngroep MevM 

Annebeth Wilton, Caspar Looijaard, Francis van Zandbrink, Jan van Schaaik en René Albers 

  

                                                           
1 Burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar (MevM) is de definitieve naam geworden van de  “Initiatiegroep Zorgen voor Energie” 
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2 HISTORISCH OVERZICHT MEVM 

 

Maart 2013 is een groep enthousiaste burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel gestart met het 

initiatief om een energiecoöperatie op te richten. Na enige brainstormsessies hebben we besloten de 

burgers te vragen wat zij wilden. Tijdens die eerste brainstrom (15 mei 2013) werden door ca. 80 

aanwezigen ruim 150 ideeën/wensen op tafel gelegd.  Op dat moment besloten de initiatiefnemers dat 

het initiatief breder ingezet diende te worden dan alleen energie. Daaruit is het Platform Met elkaar 

voor Mekaar ontstaan dat als belangrijkste doelen heeft: 

• Verbinden. Het bij elkaar brengen van mensen. 

• Samen belangrijke, maatschappelijk relevante zaken realiseren. Alleen lukt dat niet, met elkaar 

heeft ieder er belang bij.  

• Regie op belangrijke thema’s terug bij de mensen, de gemeenschap. 

Dat wil het Platform bereiken door initiatieven te  faciliteren of te ‘verrijken’ met kennis, ervaring, 

menskracht en (eventueel) middelen: geld en communicatie. Het eigenaarschap blijft nadrukkelijk bij de 

initiatiefnemer. Het Platform MevM neemt niets over. In  onderstaande figuur is de dat schematisch 

weergegeven. 

 

 

 

 

 Van initiatief naar daadwerkelijke concretisering   
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3 ACTIVITEITEN 

 

Na 1,5 jaar zien we vooral dat alles rondom ons burgerinitiatief bewegelijk is en blijft. Vanuit een idee 

van een energiecoöperatie gestart gingen we snel door naar twee thema’s: energie en zorg. Weer iets 

later kwamen daar initiatieven rondom groentetuinen, buurtpreventie, ruilen en delen en burenhulp bij. 

Ook onze rol als initiatiefnemers veranderde van initiatiefnemers naar platform/bestuur, vervolgens een 

bestuurteam en nu naar de huidige status van Netwerktafel. Dat betekent dat ook een indeling op 

thema’s, initiatieven en activiteiten een momentopname betreft.  

Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste initiatieven die gestart zijn, afgerond zijn of 

nog steeds lopen. Bij elk initiatief zullen we een aantal variabelen omschrijven.  

3.1 PLATFORM MEVM 
Zoals eerder genoemd is het Platform MevM het juridisch vehikel dat initiatieven van burgers faciliteert.  

In die 1,5 jaar dat MevM nu bestaat heeft de vaste kern van mensen die deel uitmaken van het Platform  

gezocht naar rol en functie in het 

geheel. December 2013 is MevM 

statutair een vereniging geworden 

met een driekoppig bestuur. Omdat 

sturing van bovenaf, via een bestuur, 

feitelijk strijdig is met onze opvatting 

dat initiatiefnemers eigenaar zijn en 

blijven van hun initiatief  hebben we 

besloten om deze formele structuur 

in de dagelijkse praktijk niet of 

nauwelijks te gebruiken.  Een beetje 

vooruitlopend op de ideale situatie 

zoals wij die voor ons zien zeggen we 

nu dat alle 28.170 inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel “MevM-ers” zijn. Het kloppend hart 

van het platform MevM bestaat uit de tweewekelijkse netwerktafel waar we kennis en ervaringen 

delen, versterken en ontwikkelen. Een aantal andere taken van de netwerktafel zijn: intake van nieuwe 

initiatieven, communiceren via de diverse media (zie tekstblok), gesprekken met alle relevante 

organisaties binnen de gemeenten, financiën, etc. 

            

Communicatie en PR bij MevM: 

E-mail: info@metelkaarvoormekaar.nl 

Website: www.metelkaarvoormekaar.nl 

FB: www.facebook.com/groups/metelkaarvoormekaar/  

Twitter: @platformMevM   

E-mailnieuwsbrief: 400-500 burgers 

Publiciteit via Brabants Dagblad, De Brug, Thuis in het 

Nieuws, Lokale omroep Lokaal 7, etc. 
 

mailto:info@metelkaarvoormekaar.nl
http://www.metelkaarvoormekaar.nl/
http://www.facebook.com/groups/metelkaarvoormekaar/
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Activiteiten chronologisch MevM 

 Initiatiefnemer zoekt medeburgers  voor oprichting energiecoöperatie (febr. 2013) 

 Start initiatiefgroep onder de naam Zorgen voor energie (8 burgers) 

 Burgerbijeenkomst Berlicum,  15 mei 2013 (80 burgers) 

 5 werkgroepen: organisatie, communicatie & PR, energie door zon, energie door besparing en 

Zorg, 30 mei 2013 (ruim 30 burgers) 

 Burgerraadpleging zorg onder noemer Energie voor Zorg , Berlicum, 16 september 2013 (70 

burgers) 

 Presentatie MevM (incl. website) aan publiek, Berlicum, 9 oktober 2013 (80-100 burgers) 

 Statutaire oprichting vereniging Met elkaar voor Mekaar, december 2013 

 Burgerraadpleging in Sint-Michielsgestel, 19 jan. 2014 (60-75 burgers) 

 Presentatie initiatieven aan burgers, 26 juni 2014 (45 burgers) 

 Deelname aan braderie (sept. 2003, juni 2014) en open dag Den Durpsherd 

In bijlage 1 zijn nog een aantal kengetallen weergegeven. 

 

3.2 INITIATIEF: ENERGIE DOOR ZON 

    

Het initiatief Energie door Zon wil zoveel mogelijk zonnepaneleninstallaties op woningen van burgers in 

de gemeente Sint-Michielsgestel realiseren. Daarvoor zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Opstellen van voorwaarden en kaders door MevM 

 Uitnodigen van installatiebedrijven van zonnepanelen 

 Selectie van een bedrijf dat voor MevM de zonnepanelen legt 

 Uitzetten van een PR-campagne (posters, huis-aan-huis-flyers 

 Verzorgen van 4 informatieavonden (elk dorp een) 

 Aanmelding van potentieel kopers 

 Schouw, offerte/acceptatie 

 Installatie en facturering 

 Openhuis bij de eerste 4 zonnepaneleneigenaren 
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Het energieteam heeft voor de staffelkorting (korting oplopend naar aantal verkochte 

zonnepanelensystemen) op de informatiebijeenkomsten een bijzonder voorstel gedaan. Namelijk dat 

1/3 van de korting naar de koper terug gaat, 1/3 naar MevM en 1/3 naar een door de koper zelf te 

bepalen goed lokaal doel. Dit voorstel is op de informatieavonden enthousiast ontvangen.  Inmiddels 

zijn op deze manier verbindingen gelegd met sportverenigingen.  

op 17 oktober 2014 (de laatste dag dat inwoners zich konden aanmelden) is de volgende eindbalans op 

te maken: 

 aantal installaties: 83 (waarvan 3 buiten onze gemeentegrenzen)  
 aantal zonnepanelen: 1249  
 geïnstalleerd totaal vermogen: 274.350 kWh  
 verwachte opbrengst totaal: Hier kan je een schatting van maken maar voor een goede bepaling 

dien je iets te meer weten over schaduwval en positie dak  
 vermeden CO2 uitstoot: 150,89 ton (kWh x 0,55/1000)  
 bespaarde euro’s: Nog niet bekend  
 aantal lokale doelen: tot nu toe 29 reacties 

Onze conclusie is dat de actie een succes is. De zonnepanelenkopers blijken vertrouwen in het proces 

voor aankoop zonnepanelen (en keuze leverancier) dat het energieteam MevM heeft doorlopen. Een, 

we noemen het maar zo, MevM-keurmerk.   

 

3.3 INITIATIEF ENERGIEBESPARING: BUURKRACHT 

   
 

Buurkracht is een idee van Enexis waarbij inwoners in een straat/wijk aan elkaar gekoppeld worden met 

als doel om energiebesparing te realiseren door samen naar goede besparingsmaatregelen te kijken in 

zowel gedrag als aanpassingen van de woning. Buurkracht start met een aantal geïnteresseerden uit een 

wijk/buurt die de initiatiefgroep vormen. Enexis ondersteunt vervolgens deze initiatiefgroep. Ook MevM 

is een samenwerking met Enexis aangegaan. Tot nu toe is er nog geen initiatief via MevM van de grond 

gekomen. Wel loopt er in Den Dungen een buurkrachtinitiatief dat 26 oktober 2014 in het tv-

programma Ons huis Verdient Het is gepresenteerd. 
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3.4 INITIATIEF SOCIALE WIND: WINDMOLENS OP DE BRAND 

                    
 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vergevorderde plannen om op industrieterrein Brand II 

windmolens te gaan ontwikkelen. Er ligt nu een voorontwerpbestemmingsplan voor drie/vier 

windmolens in lijn-opstelling naast het nieuwe Maximakanaal. Aangezien het Maximakanaal de nieuwe 

grens is tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel heeft MevM vanaf het begin 

aangegeven betrokken te willen worden in het gehele proces van ontwikkeling en realisatie.  En hoewel 

onze insteek in het begin was ‘als we de lasten krijgen dan willen we ook de lusten’ heeft daar in het 

verloop van het traject een verschuiving plaatsgevonden naar windenergie als ‘social enterprise’.2  

Daarbij onderscheiden we vijf aspecten die volgens ons een rol dienen te krijgen: 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan het werk. 

 Er wordt verantwoord omgegaan met de leefomgeving. 

 De “taart” wordt eerlijk verdeeld. 

 Mensen worden dichter bij elkaar gebracht. 

 Educatie & Voorlichting. 
  

We hebben in dit proces intensief overleg met energiecoöperatie EC073 en de beide gemeentelijke 

organisaties. Wat uiteindelijk onze rol precies wordt in dit windmolenpark zal sterk afhangen van de 

wijze waarop het park zal worden ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd zal gaan worden. De 

gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch is voor windmolens, de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel 

heeft zich voorlopig tegen windmolens op de Brand uitgesproken. 

3.5 INITIATIEF BUURTZORG 
 

Vanuit de gedachte de “nulde-lijns”-zorg  te versterken zijn op diverse plaatsen in de gemeente 

inititatieven genomen en projecten gestart.  Daarbij lopen diverse thema’s door elkaar. We noemen er 

een aantal. 

 Vraagverlegenheid/aanbodschroom 

                                                           
2 Onder social enterprise verstaat MevM: “een onderneming, die commerciële strategieën koppelt aan het 
maximeren van het welzijn van mens en omgeving”.. 
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 Ontmoeten/in gesprek komen 

 Nieuwe verbanden/netwerken ontwikkelen 

 Kleine praktische oplossingen/maatregelen/activiteiten (vraag en aanbod) 

 Activiteiten/koffieochtenden/installeren van AED’s in de wijk/oliebollenacties 

In de afgelopen 2 jaar zijn in de volgende wijken activiteiten rondom het thema Buurtzorg/burenhulp 

opgestart en die lopen ook nog steeds: 

 Buurthulp Halder, Sint Michielsgestel          

 Buurthulp Wijk Hazenakkers, Sint-Michielsgestel 

 Buurthulp De Onderstal, Berlicum 

 Buurthulp Kerkwijk, Berlicum 

Bij deze activiteiten wordt vaak samenwerking gezocht met buurtverenigingen, vrijwilligers- en 

mantelzorgorganisaties en andere zorgorganisaties. Een ander aspect is het regulier overleg met de vele 

organisaties in de zorg en aanverwante sectoren. Dit thema zal de komende tijd nog volop aandacht 

krijgen van MevM in het kader van de ontwikkelingen per 1 januari 2015 als grote (zorg)taken 

gedecentraliseerd worden naar de gemeente. 

3.6 INITIATIEF BUURTPREVENTIE  
In de wijk Onderstal, Berlicum, is vanuit een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de 

gemeente, de wijkagenten en de buurtvereniging het project buurtpreventie gestart. 

 Het organiseren  van een informatieavond voor bewoners 

 Het plaatsen van buurtpreventieborden 

 Het opstarten van een buurtapp 

 Het controleren van sloten en deuren 

Inmiddels lopen er in drie andere wijken in de gemeenten ook buurtpreventieprojecten en is er een in 

de opstartfase . 

                           

Plaatsen van preventieborden  Informatieavond Buurtpreventie 

3.7 INITIATIEF GROENTETUINEN 
Er lopen vier initiatieven onder deze gemeenschappelijke noemer groentetuinen: 
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 Realisatie van een schoolmoestuin in Middelrode (in ontwikkeling) 

 Moestuinen als dagbesteding (in ontwikkeling) 

 Tuinhulp als je het even zelf niet redt. Voorlopig stopgezet. Wordt waarschijnlijk onder nieuw 

initiatief De Dorpstafel/SamSam ondergebracht.  

 Werkboerderij Buiten Gewoon is een dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking, de 

zogeheten hulpboeren. De boerderij, Beekstraat 46, aan de rand van Berlicum bestaat uit een 

werkplaats, dierenverblijf, kas, moestuin, pluktuin, boomgaard en een terrasje voor 

geïnteresseerd publiek. Omdat contact met mensen uit de buurt voor de hulpboeren belangrijk 

is denkt de boerderij erover om aan ouderen of mensen met een minimuminkomen stukjes 

grond beschikbaar te gaan stellen om samen met mensen van de boerderij groenten en/of 

bloemen te telen en te oogsten. De inbreng van MevM in dit succesvol project is tot nu toe 

gering geweest (presentaties en vermelding op website). Zie ook 

www.werkboerderijbuitengewoon.nl  

Daarbij wordt ook contact gezocht met (zorg-)boeren. Door drukte van de vrijwilligers en/of andere 

werkverplichtingen lopen de activiteiten veel langzamer dan gepland. 

 

3.8 INITIATIEF TWIDDEKANSJE: BOEKEN LENEN & RUILEN 
In de periode jan.- juli 2014 heeft een groep burgers onder de naam Twiddekansje een ruilbeurs 

georganiseerd met boeken. Vanuit een thema  kunnen burgers boeken afstaan, ruilen en meenemen.  

Daarnaast werden per thema sprekers uitgenodigd en werden ook artikelen die te maken hadden met 

het thema geruild, de thema’s betroffen: bloemen en planten, vazen en potten en kampeerspullen. Alle 

bijeenkomst vonden plaats in D’n Durpsschuur. Door het wegvallen van die locatie (zie ook D’n 

Durpsschuur) is deze activiteit voorlopig even stilgezet. 

3.9  INITIATIEF WIJKGERICHT WERKEN 
Partis, de brede welzijnsinstelling binnen de gemeente Sint-Michielsgestel, heeft in opdracht van de 

gemeente het wijkgericht werken ontwikkeld en opgepakt in de wijk.  MevM is in de startfase intensief  

betrokken geweest om de burgerparticipatie van onderaf mede vorm te geven. Inmiddels heeft dat 

geresulteerd in een wijkmiddag, een grote wijkenquête en wijkplein gestel. Dit laatste is de 

verzamelnaam van alle activiteiten die in deze wijk sindsdien zijn opgestart. Zowel fysiek als digitaal. 

http://www.werkboerderijbuitengewoon.nl/
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3.10 INITIATIEF D’N DURPSSCHUUR 

 
MevM heeft van januari tot en met juli 2014 een deel van de leegstaande bibliotheek in Berlicum 

kunnen gebruiken om haar activiteiten verder vorm te geven. Dit onder de naam: D’n Durpsschuur. De 

gedachte daar achter is dat een eigen ruimte de mogelijkheden geeft om meer een ‘eigen smoel’ te 

krijgen voor MevM.  Het gebruik ging op basis van een zogenaamde leegstandsconstructie waarbij 

MevM slechts een soort van onkostenvergoeding hoefde te betalen. In die periode hebben we 

veelvuldig de ruimte gebruikt: 

 Activiteiten van MevM (werkgroepsbijeenkomsten, bestuurbijeenkomsten) 

 Publieksbijeenkomsten (presentatie van alle initiatieven) 

 Bijeenkomsten van initiatieven (Twiddekansje, publieksvoorlichting zonnepanelen, 

buurtpreventie) 

 Creatieve activiteiten (schilderen, borduren, tekenen) 

 Gezellige ontmoetingsplek en inloopochtenden 

De ervaring leert dat het toch lastig is om als initiatief een gebouw structureel op gezette tijden bemand 

te krijgen en te houden. Dan breekt het vrijwillige karakter van het initiatief toch op. Niettemin zien wij 

d’n Durpsschuur als een mooie manier om een broedplaats te creëren voor burgerinitiatieven en deze 

optie is voor de toekomst (misschien dan als pop-up) een mogelijkheid die we wel degelijk kunnen 

inzetten.  Door de geplande sloop moesten we 1 juli het gebouw weer moeten verlaten. Op dit moment 

zijn we in onderhandeling met het dorpshuis De Durpsherd om, indien nodig, daar een locatie te kunnen 

gebruiken. 

3.11 INITIATIEF MERCURIUSPLEIN: ONS PLEIN 
De gemeente heeft een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld om met een herinrichtingsplan voor 

het Mercuriusplein in Berlicum te komen. Dit heeft een aantal burgers op het idee gebracht om de 

bevolking te vragen wat zij voor wensen en ideeën hebben voor de herinrichting. Op 8 november j.l. is 

een marktkraam ingericht op het plein en is die discussie gestart. Veel inwoners hebben van de 

gelegenheid gebruikt gemaakt om zich te laten horen. Alle wensen en ideeën zijn inmiddels in een 

verslag vastgelegd en aan de stedenbouwkundige, de gemeenteraad en de pers uitgereikt. 
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3.12 INITIATIEF JONGEREN MET ELKAAR VOOR MEKAAR 
Bij dit initiatief zijn jongeren met een (lichte) beperking in contact gebracht met ‘gewone’ jongeren met 

als doel ze te laten integreren en gezamenlijk activiteiten op te pakken. Een aantal keren zijn groepjes 

jongeren bij elkaar geweest en ze hebben onder andere een filmavond georganiseerd. 

 

 

 

3.13 INITIATIEF ZON OP VREEMD DAK 
Het energieteam onderzoekt de mogelijkheden voor opwekking van  duurzame zonne-energie op 

vreemde daken. De gemeente heeft vier gemeentelijke daken ter beschikking gesteld. Ook is er overleg 

met een boer in Berlicum, om op schuren zonnepanelen te leggen voor de omgeving. Onderzocht wordt 

welke mogelijkheden de postcoderoosregeling uit het Energieakkoord biedt. Er zijn veel 

uitvoeringsobstakels. Inmiddels is een belangrijk hobbel genomen, de noodzaak van een 2e aansluiting. 

In het land is dan ook pas een postcoderoosregeling gerealiseerd. Het energieteam houdt de landelijke 

ontwikkelingen scherp in de gaten. Ook is overleg met energiecoöperatie 073 omdat de postcoderoos 

van mogelijke locaties voor duurzame energie in Den Bosch (zonnepanelen De Brand) de gemeente Sint-

Michielsgestel bestrijken. 

3.14 INITIATIEF ZONNEWEIDEN 
Het energieteam heeft zich gebogen over de mogelijkheden voor zonneweiden. Zonneweide zijn met 

name interessant voor  particulieren die geen dakruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen. 

Afgelopen oktober is er door de Gemeente Sint Michielsgestel een belangrijk besluit genomen onder 

andere op basis van de diverse overleggen tussen geïnteresseerde bewoners die een Zonneweide willen 



11 
 

©MevM, verslag van 1,5 jaar activiteiten, maart 2013-november 2014 

 

aanleggen, de Gemeente Sint Michielsgestel, en het energie-initiatief van Met elkaar voor Mekaar.  Een 

samenvatting van de genomen besluiten zijn: 

 De Gemeente Sint Michielsgestel gaat vergunning verlenen voor diegenen die daartoe een aanvraag zullen indienen om 

zonnepanelen op de eigen grond te bouwen. 

 In de toekomstige bestemmingsplannen zal deze mogelijkheid van zonneweides beschreven gaan worden, zodat er voor 

de meeste zonneweides geen bestemmingsplan wijziging meer aangevraagd hoeft te worden. 

 De bouwleges voor zonneweides worden “vergroend” op een zodanige wijze dat slechts de helft van de leges kosten voor 

een bouwvergunning in rekening gebracht zal gaan worden. Dit is in de meeste gevallen een verlaging van de leges kosten 

van ongeveer 300 a 400 euro. 

 Maximaal 50 m2 van de grond mag ingezet worden voor de zonneweide. Over het algemeen kun je daarop een installatie 

met een opbrengst van ca. 7000 kWh per jaar plaatsen, wat voor een woonhuis in de meeste gevallen ruim voldoende is. 

 Voor het buitengebied zou men deze mogelijk nog verder willen oprekken tot maximaal 100 m2. 
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4 RESULTATEN VAN ANDERHALF JAAR MEVM 

 

Bij de diverse initiatieven van MevM zijn al een aantal resultaten genoemd. Hier willen we in algemene 

zin nog een aantal opvallende zaken aan toevoegen. 

1. Ruim 150-200 mensen actief in MevM 

De afgelopen 1,5 jaar hebben we via het burgerinitiatief MevM en de diverse activiteiten een 

wisselende groep burgers van 150-200 mensen weten te mobiliseren. Met een harde kern van 

25-35 burgers die zich op diverse manieren inzetten om de initiatieven daadwerkelijk te 

realiseren. 

2. Verbinden, regie terugpakken en kantelen 

Onze steekwoorden waarmee we begonnen zijn, staan nog steeds overeind. Nieuw is het 

kantelen. Daarmee bedoelen we dat we op een andere wijze (innovatief, af van de gebaande 

paden, vanuit nieuwe samenwerkingsvormen) maatschappelijke vraagstukken willen bekijken, 

analyseren, oplossen en er draagvlak voor krijgen. Dit impliceert dat niet alleen  de overheid, 

instituties en ondernemingen,  maar ook burgers zelf dienen te kantelen. 

3. Initiatiefnemer blijft eigenaar van het initiatief.  

Alle mensen die meedoen met MevM moeten wennen aan het idee dat ideeën/initiatieven door 

diezelfde indieners opgepakt dienen te worden. Wij, MevM, faciliteren alleen. Dat betekent 

enerzijds dat initiatieven afvallen, omdat er niemand opstaat om het op te pakken of uit wil 

voeren. Anderzijds zie je bij de initiatieven die wel lopen meer passie, meer betrokkenheid en 

doorzettingsvermogen. 

4. Geld en fysieke ruimte volgt initiatief. 

Het idee dat met geld en een fysieke ruimte maatschappelijke vraagstukken geagendeerd, 

opgepakt en opgelost worden is volgens ons achterhaald. Veel belangrijker vinden wij passie, 

betrokkenheid en eigenaarschap. En vandaaruit denken in mogelijkheden en kansen. En als dan 

blijkt dat er (gemeenschaps-) geld en een ruimte nodig is komt dat vanzelf. 

5. Proces gaat vooraf aan resultaat. 

Het proces van verbinden van mensen, met elkaar in gesprek komen en blijven, en transparantie 

in het gehele proces vinden wij, MevM, belangrijker dan de uitkomst of het resultaat. 

6. Ongebondenheid en eigen koers belangrijk. 

Anderhalf jaar MevM heeft in ieder geval opgeleverd dat ongebondenheid voor MevM een 

belangrijk criterium is. Ongebonden ten opzichte van politiek en bestuur, ondernemers, 

organisaties en burgers. We willen ook nadrukkelijk geen nieuw instituut, bestuurslaag of 

vertegenwoordiging van bepaalde groepen mensen zijn of worden. 

7. Samenwerken waar mogelijk maar nooit concurreren (laat 1000 bloemen bloeien). 

Samenwerking graag, maar nooit ten koste van de eigen koers. 

8. Zelfsturing in plaats van  overheidsparticipatie. 

Wij geloven in de eigen kracht van onze burgers. Met enige hulp zijn zij in staat hun eigen 

behoeften, veranderingen en resultaten te formuleren. Daar hoeft zeker niet altijd de overheid 

een rol in te vervullen. 
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5  VERVOLG/ NIEUWE INITIATIEVEN 

 

Behalve de opsomming van activiteiten die lopen dan wel (tijdelijk) afgerond zijn (hoofdstuk 3) zijn 

burgers in samenspraak met MevM al weer druk bezig om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Een korte 

opsomming: 

1. Buurkracht/energiebesparing. Vanuit een landelijk initiatief van de VNG gaat MevM 

energiebesparing nu verder oppakken binnen onze gemeente. 

2. Energiecafé. Een regelmatig terugkerende infoavond die vooral in het teken staat van 

energiebesparing. Daarin kan Buurkracht ook een plek krijgen. 

3. Dorpstafel (fysiek en digitaal). Een initiatiefgroep is aan het onderzoeken hoe we een soort  

Dorpstafel kunnen inrichten waarin via ontmoetingen mensen met vragen en aanbod aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Het betreft dan vooral verzoeken rondom ‘nuldelijns-zorg’. Daarin 

werken we samen met allerlei vrijwilligersorganisaties en ontwikkelen we ook een digitaal 

platform SamSam.  

4. AED’s. Via buurtverenigingen willen we samen met stichting Hartwacht een groot aantal AED’s 

gaan plaatsen in de dorpen 

5. Autodelen. Enkele burgers zijn bezig om ‘autodelen’ te gaan introduceren in de dorpen. In 

eerste instantie via bestaande kanalen (Mywheels en Snapcar), later ook in eigen beheer waarbij 

we vooral in gaan zetten op elektrisch vervoer 

 

   

  



14 
 

©MevM, verslag van 1,5 jaar activiteiten, maart 2013-november 2014 

 

6  FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Bij de toekenning van de projectbijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel en ook in de aanvraag van 

Zorgen voor Energie (mei 2013) aan het Groene Woud waren de kaders anders dan de huidige situatie 

van MevM.  De onderbouwing van de begroting was vooral gebaseerd op initiatieven rondom energie. 

Dat impliceert dat de verantwoording van de uitgaven niet helemaal parallel loopt met de toen 

ingediende begroting. In de ingediende begroting is meegenomen dat drie  financierders een bijdrage 

zouden leveren: gemeente Sint-Michielsgestel, Burger aan Zet (het Groene Woud) en Rabobank AA en 

Dommel. In onderstaand overzicht is uitgavenkant weergegeven. Kolom twee geeft de cijfers weer zoals 

deze begroot waren, kolom drie geeft de werkelijke uitgaven en kolom vier het verschil tussen begroot 

en werkelijk. De cijfers hebben betrekking op de periode maart 2013 – november 2014. 

 

Uitgaven MevM t/m 14 november 2014 Begroot Feitelijk Verschil met 
begroting 

    

betaalrekening openen /bankkosten € 50 € 16,11 €   33,89 

website (ontwerp en realisatie)  € 600 € 154,13 € 445,87 

website beheer pm Pm € 57,93 €   57,93 

lde-bijeenkomsten 2013  € 350 €  85,00 € 265,00 

overige expert-meetings  € 150 €    0,00 € 150,00 

literatuur € 300 €    0,00 € 300,00 

excursies, bezoeken  € 100 €    0,00 € 100,00 

statuten  € 400 € 124,99 € 275,01 

folder, pr, etc. € 750 € 517, 88 € 232,12 

bijeenkomsten (2x, zaalhuur, koffie/thee, gastsprekers)  € 250  €1.507,33 € 1.257,33 

bijeenkomsten werkgroep 2013 (huur vergaderruimte) € 400 Zie boven € 400,00 

opstellen businessplan, communicatieplan en wervingsplan € 1000 € 251,68 € 748,32 

burgeractiviteit (werven)  € 750 € 3056,92 €2.306,92 

duurzame energie activiteit o.a. energiemeters  € 1.500  € 1.500,00 

participatie in duurzame energie (zonnepanelen) € 1400 € 1655,13 €255,13 

Retour voorschot  prive € 0,00 € 206,73 € 206,73 

Totaal uitgaven € 8000 € 7633,83 € 366,37 

 

In onderstaande tabel staan de inkomsten over de periode juni 2013 t/m 14 november 2014. 

Inkomsten MevM t/m 
november 2014 

Begroot Feitelijk Verschil 

Subsidie Burger aan Zet € 3000 € 2400,00 - € 600,00 

Subsidie Gemeente € 0,00 € 350,00 + € 350,00 

Projectbijdrage Sint-
Michielsgestel 

€ 2000,00 € 2000,00 - 

Projectbijdrage Rabobank € 2000,00 € 2000,00 - 

Sponsoring € 0,00 € 1000,00 + € 1000,00 

Voorschot privé  € 206,73 € 206,73 

Totaal inkomsten € 7000,00 € 7.956,73 + € 956,73 

   

Saldi  juni 2013:           € 0,00 

Saldi 14 november 2014:       € 322,90 Rekeningnummer NL 80RABO0143985124 
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Toelichting op inkomsten en uitgaven 

1. We hebben een aantal voordelen kunnen behalen doordat organisaties/vrijwilligers geringe 

kosten in rekening brachten. Dit gold bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de website en de 

kosten voor het oprichten van de juridische vorm.  

2. Ook  het opbouwen van expertise (meetings, literatuur, etc.) is lager uitgekomen: veel 

bijenkomsten zijn gratis en literatuur/kennis halen we van internet. 

3. In de bijeenkomsten is veel meer geld gaan zitten dan begroot. Dit heeft met een aantal 

oorzaken te maken: 

 We hebben veel meer overlegmomenten/publieksbijeenkomsten gehad dan we 

aanvankelijk ingepland hadden; 

 De opkomst per bijeenkomst was meestal veel groter dan ingeschat; 

 De kosten van zaalhuur, koffie/thee, beamer etc. waren hoger dan ingeschat. 

4. Omdat we besloten geen coöperatie te worden zijn businessplannen en communicatieplannen 

achterwege gebleven. Een forse besparing t.o.v. de begroting. 

5. We hebben veel extra geld ingezet op ons initiatief D’n Durpsschuur. Voor onze 

naamsbekendheid, het gemak van eigen ruimte en het gebruik van de ruimte voor eigen 

initiatieven is het een waardevol experiment geweest.  Doordat we een aantal bijenkomsten in 

onze eigen ruimte hebben gehouden zijn een aantal organisatiekosten vermeden. We schatten 

die besparing op ca. € 1000,00. 

6. De uitgaven t.b.v. onze zonnepanelenactie zijn gezien het succes van de actie (84 installaties) 

bijzonder goed besteedt. 

7. Met betrekking tot de inkomsten zijn  de afwijkingen tweeledig: 

 Een extra stimuleringssubsidie van € 350 door de gemeente voor participatieactiviteiten 

 Een sponsoring van € 1000 door een particulier t.b.v. d’n Durpsschuur. 
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7  BIJLAGE: ALLE INITIATIEVEN MEVM 

 

 Energie van de zon: zonnepanelenactie 

 Energiebesparing: Buurkracht 

 Energie door sociale wind: windmolens op de Brand 

 Burenhulp Halder 

 Burenhulp de Onderstal 

 Burenhulp Hazenakkers 

 Burenhulp Kerkwijk 

 Buurtpreventie Hazenakkers, Onderstal en Beekveld 

 D’n Durpsschuur 

 Jongeren Met elkaar voor Mekaar 

 Ruilen en delen: twiddekansje 

 Mercuriusplein: ons plein 

 Schoolmoestuin 

 Moestuinen 

 Tuinhulp als je het zelf niet redt 

 Autodelen (in ontwikkeling) 

 Garagesale (in ontwikkeling) 

 Dorpstafel (in ontwikkeling) 

 Energiecafé (in ontwikkeling) 

 Zonnepanelen op vreemd dak 

 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen  

 Zonnepanelen op vreemd dak/zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen  

 Zonneweide 

 

Aantal burgers betrokken bij de initiatieven: 

 Oprichtingsgroep: 8 burgers 

 Startbijeenkomst: 80 burgers 

 Werkgroepen mei-okt. 2013: 30-35 burgers 

 Bijeenkomst zorg: 60 burgers 

 Oprichtingsbijenkomst: 80-100 burgers 

 Bijenkomst Sint-Michielsgestel, feb, 2014: 80 burgers 

 4 informatieavonden energiepanelen: ca. 250 burgers 

 Buurtpreventieavond: 30 burgers 

 Bijeenkomsten MevM 2014 werkgroepen: 40-50 burgers 

 Totaal schatten we dat 150-200 burgers gedurende de afgelopen 1,5 jaar op de een of andere 

manier een actieve bijdrage geleverd hebben aan MevM. 


