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Meerjarig activiteiten	programma en begroting

WOORD VOORAF
In gesprekken met andere Limburgers, in Limburgse toneelstukken en liedjes en bij regionale
omroepen wordt vaak in de eigen ‘moddersjpraoch’ gesproken. Voor diegenen die Limburgs
spreken, is het Limburgs de taal waarin ze zich het beste kunnen uiten en vereenzelvigen met
anderen. Het is de taal die verbindt en onze identiteit voor een zeer groot deel bepaalt.
Toch verliest het Limburgs onder die fraaie oppervlakte terrein. Jonge kinderen krijgen steeds
minder streektaal te horen. De onderwaardering van streektaal in het onderwijs speelt daarbij
een belangrijke rol. Ondanks de wetenschap dat een tweetalige opvoeding een kind slimmer
maakt. Daar komt ook nog het deels negatieve imago van de (Limburgse) streektaal bij én de druk
van het Engels die zelfs standaardtalen bedreigt. Kleine talen hebben het dus moeilijk en daarop
vormt het gebruik van het Limburgs geen uitzondering
Veldeke Limburg, belangenbehartiger van de Limburgse streektaal en volkscultuur, heeft zich
de afgelopen periode de vraag gesteld hoe de teruggang kan worden tegengegaan. Hoe kan het
gebruik van de Limburgse streektaal worden bevorderd en daarmee een belangrijk onderdeel
van de Limburgse volkscultuur worden behouden? Hoe kan Veldeke Limburg samen met andere
partijen in het streektaalveld een betekenisvolle bijdrage leveren aan het streven dat er in 2026
méér Limburgs wordt gesproken en geschreven?
Streektaalsymposium

Het provinciaal bestuur van Veldeke Limburg ging daarover in gesprek met de Veldekekringen. De kringen, verspreid over de hele provincie, zetten zich binnen hun eigen regio of
stad in voor de verankering van het plaatselijke dialect. Dat doen ze middels allerlei activiteiten
zoals dialectcursussen, voorstellingen, dialectavonden en het uitgeven van boeken in het lokale
dialect. Veldeke is niet de enige organisatie die zich het belang van dit onderwerp aantrekt.
Ook de Provincie Limburg vindt het belangrijk dat het Limburgs behouden blijft. In het nieuwe
collegeprogramma van de Provincie Limburg wordt streektaal expliciet benoemd als
beleidsthema. Veldeke Limburg is, samen met andere streektaalpartners in het veld, gevraagd
invulling te geven aan een uitvoeringsprogramma streektaal. Een belangrijk uitgangspunt daarbij
is de door de Limburgse taalorganisaties opgestelde kadernota ’n Laeve lank Limburgs, die
uitgaat van een drietal programmalijnen: taalpromotie, taaloverdracht en taalinfrastructuur.
In dit visiedocument worden de eerste krijtlijnen getrokken voor het taalbeleid van Veldeke
Limburg tot 2026. De drie programmalijnen van de kadernota en de kerntaken van
Veldeke Limburg vormen daarbij het uitgangspunt. De visie laat zien wat Veldeke wil en
kan betekenen in het bereiken van de gezamenlijke, provinciale missie: ’n Laeve lank Limburgs
voor de huidige en toekomstige generaties.

Provinciaal bestuur Veldeke Limburg
December 2019

Streektaalsymposium
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MISSIE , VISIE EN STRATEGIE
MISSIE
VELDEKE LIMBURG IS ER VOOR
HET BEHOUD EN DE BEVORDERING
VAN DE LIMBURGSE TA AL EN
VOLKSCULTUUR

In het voorjaar van 2019 heeft het provinciaal
bestuur van Veldeke Limburg uitvoerig met de
kringen van gedachten gewisseld over de toekomst van de Limburgse streektaal.
De conclusie van die besprekingen: Veldeke wil
dat het Limburgs meer als norm gaat gelden
dan nu het geval is. Het Limburgs moet meer
hoorbaar, zichtbaar en voelbaar worden in de
Limburgse samenleving. Taal leeft en wordt
geconsumeerd. Daarbij wordt als werkgebied
van Veldeke gezien het grondgebied van de
Nederlandse en Belgische provincie Limburg,
alsmede het aangrenzende gebied in Nederland
en Duitsland, waar de met de Limburgse
streektaal verwante talen worden gesproken.
Alleen door het gebruik van het geschreven
en gesproken Limburgs te bevorderen, kan de
streektaal worden behouden. De streektaalambities resulteren in de volgende (herijkte)
missie en visie:

1.

Volgens de herijkte missie en visie zijn het
spreken en schrijven van het Limburgs
belangrijker dan de wetten van het
Limburgs. Dat betekent dat de taalkundige
activiteiten van Veldeke in de toekomst niet
meer de boventoon zullen voeren, zoals tot
op heden vaak wel het geval was. Het streven
is immers niet perfect geschreven en gesproken Limburgs maar méér geschreven
en gesproken Limburgs.

2.

Om het gebruik van het Limburgs onder de
jonge generatie te bevorderen, dient aanbod
ontwikkeld te worden dat (beter) aansluit
bij de belevingswereld van de jongeren.
Limburgse jongeren zijn veel en vaak met
het Limburgs bezig. Zij doen dit op hun
eigen manier en met eigentijdse middelen.

3.

Er bestaat een groot verschil in de bestuurskracht van de Veldekekringen. Kringen
die kampen met bestuurlijke problemen
zien hun ledental krimpen. Actieve, onder
nemende kringen zien hun ledental stijgen.
Om de missie te realiseren is het van belang
om te investeren in krachtige kringbesturen,
o.a. door te focussen op aanwas van nieuwe
en actieve leden en op kadervorming.
Een goed functionerend kringbestuur kan
zich op tal van terreinen manifesteren en
bijdragen aan de versteviging van de lokale
identiteit.

4.

Het lijkt erop dat het huidige imago van
Veldeke als ‘belerend instituut’ onvoldoende
uitnodigend werkt. Daarnaast is de dialect
betrokkenheid nogal verdeeld. Ook andere
organisaties en individuen zetten zich in
voor het Limburgs, zoals de Raod veur
’t Limburgs, Huis voor de Kunsten
Limburg, Stichting LiLiLi, lokale heemkundeverenigingen, LGOG, Universiteit
Maastricht, L1, de Vereniging van Leraren
in Levende Talen en Limburgse artiesten.
De vraag is welke positie Veldeke wil en
kan innemen in de ontwikkeling van een
gezamenlijk provinciaal beleid op het gebied
van de streektaal.

Missie

Veldeke Limburg is er voor het behoud en
de bevordering van de Limburgse taal en
volkscultuur.
Visie

VISIE
VELDEKE LIMBURG IS IN 2026
EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
ORGANISATIE DIE HET GEBRUIK
VAN HET LIMBURGS IN DE
OPENBARE RUI MTE , OP SCHOOL ,
WERKOMGEVING EN THUIS
FACILITEERT EN NORMALISEERT

Veldeke Limburg is in 2026 een toekomst
bestendige organisatie die het gebruik van
het Limburgs in de openbare ruimte, op
school, werkomgeving en thuis faciliteert
en normaliseert.
De visie scherpt de missie van Veldeke op
twee onderdelen aan:
1.

Het gebruik van het Limburgs moet worden
gefaciliteerd en gestimuleerd.

2.

De directe leefomgeving en openbare
ruimte vormen bij uitstek hét podium voor
de streektaal.

Om de missie en visie te kunnen bewerkstelligen
zal op strategische wijze worden gebouwd aan
de Veldeke-organisatie en de programmering.
Daarbij zal met een aantal zaken rekening
worden gehouden:

De vier bovenstaande bevindingen vormen
belangrijke uitgangspunten voor de te bepalen
strategie van Veldeke Limburg.
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ORGANISATIE

Strategie: vier programmalijnen

VERSTERKING VAN DE
VELDEKES INFRASTRUCTUUR

Veldeke wil de visie realiseren door zich te
concentreren op vier herkenbare en onderling
samenhangende programmalijnen waarmee de
positie van het Limburgs kan worden versterkt:
a.

Organisatie
versterking van de infrastructuur van Veldeke

b.

Ontwikkeling
nieuwe streektaalproducten en -diensten

c.

Communicatie
een beter imago voor de Limburgse streektaal

d.

Onderwijs
een betere positie van het Limburgs in het
onderwijs

De organisatiestructuur van Veldeke Limburg
bestaat uit een provinciaal bestuur en momenteel 10 lokale kringen die verspreid zijn over de
provincie. Voor veel Veldekekringen is het lastig
gebleken om hun toekomst op gewenste wijze
vorm te geven. Het feit dat zij voor vernieuwende activiteiten maar beperkt gebruik maken van
het stimuleringsfonds van Veldeke illustreert
dat. Dat is in feite ook logisch aangezien men
al handen te kort komt voor het eigen jaar
programma doordat er nauwelijks aanwas is
van vrijwilligers of bestuursleden.
Het provinciaal bestuur van Veldeke werkt de
komende jaren toe naar een situatie waarin de
kringen worden verbreed, versterkt en begeleid
naar minder werk: meer resultaat en zichtbare
vernieuwing van het aanbod (op lokaal en provinciaal niveau). Uitgangspunt daarbij is dat de
kringen hun lokale activiteiten blijven organiseren en dat het provinciaal bestuur hen ondersteunt bij het standaardiseren van werkzaamheden (zodat deze makkelijker centraal
gefaciliteerd kunnen worden).

De vier programmalijnen zijn afhankelijk van
elkaar: alleen een toekomstbestendige organisatie met een duidelijke taakverdeling kan nieuwe
relevante activiteiten ontwikkelen. Alleen met
een goed product maak je goede sier en word je
een interessante samenwerkingspartner.

Om dat te realiseren:
• maakt Veldeke gebruik van de loketfunctie
van het Huis voor de Kunsten Limburg op
het gebied van verenigingsondersteuning; het
versterken van de bestuurskracht van verenigingen (in dit geval de kringen);

HET PROVINCIAAL BESTUUR VAN
VELDEKE WERKT DE KOMENDE
JAREN TOE NAAR EEN SITUATIE
WAARIN DE KRINGEN WORDEN
VERBREED, VERSTERKT EN
BEGELEID NAAR MINDER WERK:
MEER RESULTAAT EN ZICHTBARE
VERNIEUWING VAN HET AANBOD.

• maakt het provinciaal bestuur, in onderlinge
afstemming met het Huis voor de Kunsten
Limburg, gebruik van een projectmanager
die de kringbesturen begeleidt, ondersteunt
en waar nodig faciliteert bij de uitvoering
van activiteiten, zodat het beoogde kwaliteitsniveau van lokale activiteiten verzekerd
blijft;
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ORGANISATIE
VERSTERKING VAN VELDEKES
INFRASTRUCTUUR

ONTWIKKELING
NIEUWE STREEKTA ALPRODUCTEN
EN -DIENSTEN

COMMUNICATIE
EEN BETER IMAGO VOOR
DE LIMBURGSE STREEKTA AL

ONDERWIJS
EEN BETERE POSITIE VAN
HET LIMBURGS IN HET ONDERWIJS

• roept het provinciaal bestuur van Veldeke
een activiteitencommissie in het leven
die op basis van good practices een
gestandaardiseerd activiteitenprogramma
en gestandaardiseerde werkwijzen samenstelt.
In de commissie nemen actieve leden uit
diverse kringen zitting onder leiding van een
lid van het provinciaal bestuur. De commissie
brengt succesvolle activiteiten naar de kringen
zodat deze gebruik kunnen maken van de
knowhow, methodieken en de ervaring van
andere kringen. Deze vorm van standaardisatie zorgt voor efficiëntie. Het voorkomt dat
kringen het wiel telkens opnieuw moeten
uitvinden en kostbare tijd kwijt zijn aan het
organiseren van activiteiten;

ONTWIKKELING

NIEUWE STREEKTAALPRODUCTEN
EN -DIENSTEN

Om het gebruik van het Limburgs in de openbare ruimte, op school, in de werkomgeving en
thuis te faciliteren en te normaliseren, is het
van belang dat Veldeke zich beraadt over zijn
activiteitenaanbod en diensten. Er zijn doel
groepen die nu nauwelijks bereikt worden.
Om die doelgroepen te bereiken is het van
belang om nieuw aanbod te ontwikkelen en
(meer) verbindingen te leggen met andere
kunstdisciplines en andere samenwerkingspartners zowel binnen als buiten het culturele
domein (bijv. scholen en media). Veldeke heeft
daarbij oog voor het feit dat het de kringen vaak
ontbreekt aan expertise, contacten en/of middelen om deze nieuwe ambities ten uitvoer te
kunnen brengen.

• zet het provinciaal bestuur in op het ver
breden van zijn organisatiestructuur middels
het uitbreiden van het aantal kringen en het
leggen van nieuwe verbindingen. Op deze
manier worden ook op plekken in de
provincie, die nu niet vertegenwoordigd
zijn door een kring, lokale activiteiten
ontplooid. Het provinciaal bestuur maakt in
toenemende mate gebruik van het netwerk
van het Huis voor de Kunsten Limburg
(bestaande uit partners uit andere kunsten erfgoeddisciplines, combinatiefunctionarissen etc.) zodat streektaal ook in andere
domeinen wordt ingebed;

Om nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen:
• zet het provinciaal bestuur in op nieuwe
activiteiten die Veldeke stevig positioneren
op het gebied van taalpromotie, taaloverdracht en taalinfrastructuur. Het gaat dan
niet alleen om op zichzelf staande streektaalactiviteiten op het gebied van bijv. educatie,
literatuur of entertainment, maar ook om
activiteiten in aanpalende disciplines en
domeinen zoals kleinkunst, muziek, film
en onderwijs;

• focust het provinciaal bestuur meer op bestuurlijke activiteiten en legt het de concrete
uitvoering van de activiteiten neer bij een
aantal commissies.

• ontwikkelt Veldeke Limburg aanbod voor
de doelgroep (de 12-50 jarigen) die nu niet
of nauwelijks bereikt wordt. Activiteiten die
in dat kader worden ontwikkeld, moeten
aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
(bijvoorbeeld rap, poetry slam, street art,
vloggen als het om jongeren gaat);
• worden de kringen stelselmatig via de
communicatieuitingen en in overlegver
banden van Veldeke geïnformeerd over
nieuwe initiatieven en gestimuleerd om
medewerking te verlenen;

ER ZIJN DOELGROEPEN DIE NU
NAUWELIJKS BEREIKT WORDEN.
OM DIE DOELGROEPEN TE BEREIKEN
IS HET VAN BELANG OM NIEUW
AANBOD TE ONTWIKKELEN EN
(MEER) VERBINDINGEN TE LEGGEN
MET ANDERE KUNSTDISCIPLINES EN
ANDERE SAMENWERKINGSPARTNERS
ZOWEL BINNEN ALS BUITEN HET
CULTURELE DOMEIN.

• stelt de activiteitencommissie een set van
zogenaamde ‘succesactiviteiten’ samen die
de basis vormen van het Veldeke-activiteitenprogramma. Bij het samenstellen van het
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programma wordt rekening gehouden met
de visie van Veldeke, groot publieksbereik,
het universele karakter van activiteiten, de
animo voor bepaalde activiteiten en diensten.
Het doel is dat alle kringen beschikken over
(draaiboeken van) succesformules.
Samen vormen zij voor elke kring een
volwaardig programma dat bestaat uit
projecten met kop en staart waar vrijwilligers
zich tijdelijk of vast voor kunnen inzetten.
Veldeke wordt producent van evenementen,
activiteiten of diensten en houdt zo de lokale
kringen levendig. Daarbij wordt de eigenheid
van de kringen niet vergeten;

OM HET IMAGO VAN DE LIMBURGSE
STREEKTAAL TE VERBETEREN, IS HET
VAN BELANG OM HET ZICHTBARE
PLEZIER IN DE LIMBURGSE TAAL,
DE LEERVOORSPRONG VAN
TWEETALIGEN EN DE RIJKERE
EXPRESSIEMOGELIJKHEDEN IN DE
STREEKTAAL TE BENADRUKKEN.

Om het imago van de Limburgse streektaal te
verbeteren:

• faciliteert het provinciaal bestuur een
projectenmanager die, eventueel in samenwerking met andere instanties, de kringen
ondersteunt bij het realiseren van activiteiten.
De aanstelling van een projectenmanager is
van essentiële betekenis voor het vernieuwen
en doorontwikkelen van het activiteitenprogramma;

• maakt Veldeke zijn diepe wortels in de
samenleving te gelde door CEO’s, politici,
entertainers, onderwijsbestuurders, media
directeuren en sporters te mobiliseren als
ambassadeurs voor de Limburgse streektaal;
• voert Veldeke een actieve lobby met de
politiek met als doel een substantiële en
duurzame financiële impuls ter bevordering
van de Limburgse streektaal*;

• nodigt het provinciaal bestuur de kringen
expliciet uit om meer samen te werken met
zowel andere kringen als andere kunst- en
erfgoedverenigingen of -initiatieven in de
regio. Bij het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten en het vergroten van het
publieksbereik is het van belang om over
de eigen grenzen heen te kijken en samenwerking op te zoeken met partners uit andere
kunstdisciplines en domeinen.
Om de nieuwe verbindingen te realiseren,
kunnen kringen gebruik maken van het
netwerk en de expertise van het Huis voor
de Kunsten Limburg.

• versterkt en verbetert het provinciaal bestuur
zijn communicatiebeleid middels het aan
stellen van een commissie PR, marketing en
communicatie die de communicatie verzorgt
voor een specifiek product of dienst van
Veldeke. Ook wordt een professioneel
communicatiebureau ingeschakeld voor het
ontwikkelen van een communicatiestrategie
en -plan;
• benadert Veldeke de media proactief met
wapenfeiten over de Limburgse streektaal;
• ondersteunt en organiseert Veldeke (grote)
publieksactiviteiten.

COMMUNICATIE

EEN BETER IMAGO VOOR DE
LIMBURGSE STREEKTAAL

Om het imago van de Limburgse streektaal te
verbeteren, is het van belang om het zichtbare
plezier in de Limburgse taal (in de media en
tijdens activiteiten), de leervoorsprong van tweetaligen en de rijkere expressiemogelijkheden in
de streektaal te benadrukken. Een ‘offensief ’ dat
Veldeke strategisch zal aanvliegen middels een
verbeterde organisatie, vernieuwend aanbod en
een aangepast communicatiebeleid.

*

De provinciale steun per Fries is € 35,- per jaar
versus € 0,13 per Limburger per jaar
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ONDERWIJS

ZOALS GESCHETST IN DE KADERNOTA
’N LAEVE LANK LIMBURGS, IS DE TIJD
RIJP VOOR EEN VERSTERKING VAN DE
POSITIE VAN HET LIMBURGS IN HET
ONDERWIJS.

EEN BETERE POSITIE VAN HET
LIMBURGS IN HET ONDERWIJS

Om het Limburgs in het onderwijs te kunnen
integreren, is het zaak schoolbesturen te ver
leiden tot het maken van beleid over het gebruik
van de Limburgse taal, al dan niet in combinatie
met meertaligheid in het algemeen.
Daarnaast moeten leerkrachten geholpen
worden bij de uitvoering van dat beleid.
De hoge werkdruk bij leerkrachten zorgt ervoor
dat een aanbodgerichte aanpak in de regel niet
effectief is. Ondanks deze praktische belemme
ringen, voelen leerkrachten veelal een sterke
affiniteit met het Limburgs. Die intrinsieke
motivatie maakt dat leerkrachten met de juiste
handreikingen wel degelijk streektaal kunnen
integreren in het onderwijs.

Om een betere positie van het Limburgs in het
onderwijs te bewerkstelligen:
• zet Veldeke zich, samen met andere streektaalpartners, in voor de ‘normalisering’ van
het gebruik van Limburgs in het onderwijs
(primair onderwijs en voor- en naschoolse
opvang). De school is voor kinderen doorgaans de eerste formele omgeving waarin ze
zich bewegen. Door het Limburgs te normaliseren, leren leerlingen over het bestaan van
het Limburgs en ontwikkelen ze het besef
dat het spreken van die taal niet vreemd is en
deel uitmaakt van onze culturele identiteit;

Zoals geschetst in de kadernota ’n Laeve lank
Limburgs, is de tijd rijp voor een versterking
van de positie van het Limburgs in het onderwijs. Dat heeft niet alleen te maken met de
officiële erkenning van het Limburgs als streektaal, maar ook met nieuwe wetenschappelijke
inzichten die aantonen dat tweetalige kinderen
zich makkelijker nieuwe talen eigen maken
(ook wanneer één van die twee talen een streektaal is) en aandacht voor de streektaal op school
niet per definitie ten koste gaat van het leren
van de standaardtaal.

Declamatiewedstrijd

• informeert Veldeke scholen over de verschillende manieren waarop zij het Limburgs
kunnen inbedden in het reguliere onderwijsprogramma. Bijv. door het gebruik van het
Limburgs te koppelen aan specifieke
activiteiten of situaties (zoals de week van
het Limburgs), het Limburgs als formeel
schoolvak aan te bieden (net zoals lessen en
examens in het Fries) of het Limburgs als
mediumtaal in te zetten bij vakonderwijs
(bijv. aardrijkskundelessen in het Limburgs
en andere lessen in het Nederlands).
Veldeke doet dit samen met andere streektaalpartners en op basis van wetenschappe
lijke literatuur over de positie van regionale
of niet-dominante talen in het onderwijs;

Afgelopen jaren is er in het onderwijs al sterker
ingezet op de ontwikkeling van meertaligheid
(met name gericht op beheersing van de buurtalen) en interculturele competenties bij leer
lingen. In dat kader is het niet meer dan
logisch dat ook het Limburgs, en daarmee
een belangrijk element van de eigen culturele
identiteit, een volwaardige plek krijgt op school.
Zowel in het taalbeleid van scholen als in de
dagelijkse praktijk in de klas.

• maakt Veldeke scholen en onderwijsstichtingen bewust van het feit dat het Limburgs een
plek kan krijgen in het curriculum van een
school. In dat kader wordt prioriteit gegeven
aan het primaire onderwijs en de voorschoolse opvang, omdat kinderen in die leeftijdscategorie het beste in staat zijn om nieuwe talen te leren en kennis over verschillende talen
eenvoudig kunnen integreren. Ook worden
zij het sterkst beïnvloed door impliciete
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Limburgse Taalquiz

A ANSLUITING
PROVINCIA AL
STREEKTA ALBELEID

taalnormen. In een volgende stap worden de
lerarenopleidingen en de middelbare scholen
betrokken. Op die manier kunnen eerder
geboekte resultaten worden bestendigd door
toekomstige leraren bewust te maken van de
nieuwste ontwikkelingen en inzichten;
• biedt Veldeke ondersteuning aan onderwijsstichtingen bij het formuleren van een taalbeleid en bij het vergroten van het draagvlak
onder ouders met behulp van toegankelijk
geformuleerde inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Leerkrachten worden daarbij door taalexperts van Veldeke en andere
streektaalorganisaties ondersteund, o.a.
door digitale leermiddelen, lespakketten en
hoogwaardige Limburgs gesproken content
beschikbaar te stellen.

Met de uitwerking van zijn vier programma
lijnen levert Veldeke Limburg een bijdrage aan
de realisering van de drie programmalijnen uit
de kadernota ’n Laeve lank Limburgs: taal
promotie, taaloverdracht en taalinfrastructuur.
Taalpromotie

Door nieuwe producten, diensten en communicatie-uitingen te ontwikkelen die de waarde van
het Limburgs (spreken en schrijven) in de meest
brede zin van het woord bevorderen, stimuleert
Veldeke het gebruik van het Limburgs en vergroot het d.m.v. activiteiten de zichtbaarheid
ervan. Daarmee levert het een bijdrage aan de
taalpromotie.
Taaloverdracht

Door het Limburgs een betere positie te geven
in het onderwijs, investeert Veldeke in regionaal
taalonderwijs. Jongeren kunnen zo al vanaf jonge
leeftijd in contact komen met het Limburgs.
Zij zijn namelijk degenen die het Limburgs weer
overdragen op volgende generaties.
Taalinfrastructuur

Door te investeren in de toekomstbestendigheid (bestuurskracht) van de Veldekekringen
en daarnaast te investeren in nieuwe samen
werkingsverbanden, levert Veldeke een bijdrage
aan een goede taalinfrastructuur. Een infrastructuur die naast toekomstbestendige kringen ook
bestaat uit professionele instellingen (zoals de
vereniging Leraren Levende Talen Limburgs) en
individuele personen (ook uit andere domeinen)
die zich willen inzetten om het Limburgs voor
de toekomst te behouden.

Standbeeld Veldeke in Maastricht
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MEERJARIG ACTIVITEITEN-					
PROGRAMMA EN BEGROTING
Veldeke Limburg zal deelnemen aan voorbereidende werksessies om tot het uitvoeringsprogramma te komen en ziet zichzelf als een
belangrijke uitvoeringspartner van het
programma. Het startschot voor dit traject is
gegeven op 6 november 2019. Die dag vond
een streektalensymposium plaats waarbij het
Rijk, de Provincie Limburg en partners in het
veld een convenant ondertekenden inzake de
erkenning van het Limburgs als regionale taal.

Op basis van dit visiedocument zal Veldeke een
meerjarig activiteitenprogramma plus bijbehorende begroting opstellen. In de gesprekken
met de kringen zijn al meerdere projectideeën
geopperd. Veldeke zal deze ideeën de komende
periode verder uitwerken. Bij de uitwerking
houdt Veldeke ook rekening met het nog te
verschijnen provinciale streektaalbeleid en het
provinciale uitvoeringsprogramma streektaal dat
in 2020 wordt ontwikkeld onder regie van het
Huis voor de Kunsten Limburg.
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