Ransdaal is een actief dorp met bloeiende verenigingen
en fijne mensen. Samen hebben we hier in Ransdaal heel
wat voor elkaar gekregen: de kerk, de school, ’t Wouves,
maar we hebben ook mooie tradities zoals de processie
en het Ranzelfestival!

Ransdaal Voor Elkaar Coöperatie U.A.*
NL77RABO0318045664

* uitgesloten aansprakelijkheid

Om te zorgen dat Ransdaal echt ‘ons’ dorp blijft met alles wat we belangrijk
vinden aan voorzieningen en sfeer, zullen we ons als inwoners moeten
blijven inzetten. Dat is waarom een groep inwoners het initiatief heeft
genomen om een coöperatie op te richten:

Waarom een coöperatie Ransdaal Voor Elkaar?
>
>
>
>
>

Samen moeten we ons inspannen voor het behoud van onze voorzieningen: de winkel, het
wonen, de school, de omgeving. De overheid laat het initiatief steeds meer bij de inwoners.
Als we een beroep willen doen op fondsen en stichtingen, is er een rechtspersoon nodig.
Bij een coöperatie kunnen alle leden (dus iedereen in Ransdaal) betrokken worden.
Een coöperatie is een gemakkelijk aanspreekpunt; als dorp laat je zien dat je samenwerkt.
Binnen een coöperatie kunnen verschillende projecten worden opgepakt.

Wat is Ransdaal Voor Elkaar?
De initiatiefgroep van Ransdaal Voor Elkaar is gestart toen de winkel (Pieters levensmiddelen) dicht
ging. Om de winkel weer open te krijgen, hebben we meegedaan aan de prijs van ‘Onze Buurt
2016’ en werken we in 2017 aan de start van een nieuwe winkel. Die gaat komend najaar open.
Verder wordt er gewerkt aan een onderzoek naar het wonen in Ransdaal: hoe kunnen we
zorgen dat jonge mensen hier een fijne woning vinden en dat ouderen in het dorp kunnen
blijven wonen?
De coöperatie ondersteunt verder de klankbordgroep reconstructie Ransdalerstraat en
het burgerinitiatief Leefbaar Ransdaal (werkgroep Behoud School).
Ransdaal Voor Elkaar heeft een ledenraad die elk jaar vaststelt welke projecten we gaan
oppakken. In de ledenraad zitten nu nog de mensen die gestart zijn met de coöperatie.
Ook nieuwe leden zijn zeer welkom. Het bestuur bereidt de voorstellen en de begroting
voor. We zoeken nog nieuwe bestuursleden. Verder kan iedereen in Ransdaal en
omgeving lid worden van de coöperatie. De ledenraad komt elke maand in ‘t Wouves bij
elkaar om de lopende projecten te bespreken. Iedereen is welkom om de ledenraad bij te
wonen. De vergaderdata staan op www. ransdaal.com

Waarom een financiële bijdrage voor Ransdaal voor Elkaar?
Om de projecten te ondersteunen is het noodzakelijk dat de coöperatie geld bij elkaar brengt.
Met dit geld kunnen we fondsen, maar ook de gemeente vragen om een bedrag toe te voegen.
Vaak kunnen we zo van elke euro twee euro maken. We lenen geld aan de projecten.
Bijvoorbeeld aan de ondernemer van de winkel. Die betaalt rente én uiteraard komt het geleende
bedrag terug bij de coöperatie. Met dat geld kunnen dan weer andere projecten worden opgepakt.
Er is ook geld voor de coöperatie zelf nodig. Dat is echter een vrij laag bedrag – voor de vergaderruimte,
de koffie, de jaarrekening en het drukwerk. Door lid te worden van de coöperatie laat je zien dat je het
belangrijk vindt dat Ransdaal fijn en bloeiend blijft.

Ontwerp en druk: Studio Cicero

Ransdaal Voor Elkaar heeft jullie nodig!
Iedereen in Ransdaal kan lid worden van de coöperatie. Op die manier kun je meewerken aan en
meepraten over de toekomst van ons dorp.
Ransdaal Voor Elkaar spant zich in om met, voor en door de leden zaken voor elkaar te krijgen.
Nu is dat D’r Nuuje Winkel, maar we ondersteunen ook de klankbordgroep van de Ransdalerstraat en
de werkgroep Behoud School.
Het lidmaatschap van de Ransdaal Voor Elkaar kost per adres per jaar € 25,-.
Meer ondersteuning is welkom!
Door bijgevoegde strook in te vullen en in te leveren op Ransdalerstraat 51 ondersteun je de
Coöperatie Ransdaal voor Elkaar.

Meer informatie:
Bertille Soogelee
Miem Houben
Marie-José Kamps
Dominic Neven
Chantal Arnoldussen

Karin Dormans
Gaby Vanhommerig
Jos Soogelee
Edwin Kurvers
Jeroen van Kruchten

of: bel 06 2122 1469 of kijk op: www.ransdaalvoorelkaar.nl

Doe mee!
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................................................
Tel:

.........................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................
Ik wil lid worden van Ransdaal Voor Elkaar en ik betaal € ................ (minimaal € 25,-) via bankrekening
IBAN ...........................................................................................................................................................................................................................
O
O

Ik wil bij de vergaderingen zijn ja/nee
Ik wil vrijwilligerswerk doen ja/nee

Tips en adviezen: ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

