Coöperatie U.A.
Ransdelerstraat 51
6311AW Ransdaal
KVK 68338449
bank: NL77RABO 0318 0456 64
bureau@karindormans.nl, soogelee@icloud.com
Verslag van ledenraad juli 17 juli 2017
aanwezig: Jeroen van Kruchten, Jos Soogelee, Bertille Soogelee (notulen), Guus Schiffelers,
Marie-José Kamps, Martin en Mien Hensgens, Paul Smeets, Ingrid Vreke
gasten: Hub Pieters
afgemeld: Nolan Grooten , Johan Jolink, Ria de Bie, Alois en Corry M, Edwin Kurvers, Karin
Dormans, Gaby Vanhommerig.
1. Voorstelrondje: weer veel nieuwe gezichten; dat is fijn en dus ook weer veel bijpraten.
2. Verslag juni is niet gemaakt, die avond is alleen informatie uitgewisseld
3 Informatie over de winkel: de opzet ( vooral vers met vers vlees, groenten, fruit, brood,
banket, zuivel, vers vlees en vleeswaren. ongeveer 105 m2 winkel met een verseiland en een
lange balie met vitrines voor bediening, Achterin een zichtbare verwerkingsruimte voor
vlees en keuken. Locatie: bij Mick. Inrichting en indeling zal een nieuwe look zijn met een
eigen gezicht. Huisstijl en buitenaanzicht worden vernieuwd.
Ondernemingsplan is gereed en bij de bank als externe toets besproken. Daar bleek dat het
plan door de bank kredietwaardig bevonden is. Nolan en coöperatie willen voor een groot
deel de financiering zoeken bij de coöperatie/ het dorp. Financiering van de bank zal
aanvullend zijn.
Naast veel beren op de weg, zijn er ook veel mensen die dit van harte steunen en het tot een
succes willen maken.
Flyers uitgedeeld op de kermis 25 juni.
12 juli ondernemersavond gehad bij café Spierings: van de 90 genodigden waren er
ongeveer 12. Deze 12 waren vnl. persoonlijk benaderd extra. Van deze mensen zijn er een 8
tal die een leencertificaat willen geven aan de winkel van 1000 euro. De vraag is nog of en

hoe de coöperatie dit gaat gebruiken. de coöperatie werkt het idee van de certificaten
verder uit.
4. stand van zaken coöperatie
39 leden, waarvan nog 9 leden moeten betalen. op de rekening 3.700 euro. Giften o.a.
Oranjefonds 4230 euro; IBA en gemeente bijdrage ieder 1066,- aan de kosten voor: flyer en
deloitte..
- Flyer met dank aan Karin, Chantal en Jeroen ziet er goed uit !!
- Website met dank aan Karin en Marc; zie www.ransdaal.com
- Artikel in d'r Sjpeegel
5. andere projecten:
Ransdalerstraat: aanbesteding loopt inclusief de pleintjes
Wonen: we zijn IBA project geworden, waarbij gestreefd wordt naar invulling en in kaart
brengen van verborgen leegstand in Ransdaal mn. boerderijen en uitbreiding van woningen
voor starters en eindigers. Gemeente en IBA willen hieraan meewerken, woningstichting is
sceptisch. Zij claimen dat er geen behoefte is aan woningen. 4 te verhuren woningen
zouden geen belangstellenden uit Ransdaal hebben getrokken.
School: de schoolgroep heeft besloten los van de coöperatie te willen doorgaan, maar wel
op punten samen te werken waar dat zinvol is. Burgerinitiatief blijft doorgaan.
WMO
Wouves: Martin brengt in dat Ransdaal ook actief moet zijn voor genoeg invulling in het
Wouves ; de gymzaal bv. staat best veel leeg.
7. mensen meer betrekken
Een informatie avond voor het dorp in het Wouves lijkt goed; dit afstemmen met de
schoolgroep. Misschien een gezamenlijke avond houden of op elkaars avonden iets zeggen.
Wie wil nog meedoen met de kerngroep??
8. Nieuwe data
Ledenraad afwisselend maandag en dinsdag 1 x per maand
dinsdag 22 augustus 20.30 Wouves
maandag 18 september 20.00 Wouves
dinsdag 17 oktober 20.30 Wouves
maandag 20 november 20.00 Wouves
dinsdag 19 december 20.30 Wouves

