Ransdaal, 1 oktober 2019, ledenraad bijeenkomst

Afmeldingen: Chantal Houben, Miem Houben en Marie-José Kamps.
Aanwezigen: Bertille Soogelee (notulen), Gaby Vanhommerig, Lixel Bevk, Jos Soogelee, Edwin
Kurvers, Karin Dormans (voorzitter).
Mededelingen
•
•

Chantal heeft zich als lid afgemeld voor de Ledenraad vanwege te drukke werkzaamheden.
Bertille, Karin nemen nog contact op.
De kerkrondleidingen door Hetty Kamps en Floor van Riel zijn succesvol; er is een kleine
opbrengst van € 75,-. Coöperatie is akkoord dat dit geschonken wordt aan de kerk, mits
vermelding in parochieblaadje over aandeel coöperatie. (In het parochieblaadje van
november is dit inmiddels opgenomen; tot april geen rondleidingen, vanaf april weer).

Verslag vorige vergadering 27.08
Geen op- of aanmerkingen.
Agenda
Cube designmuseum Europees onderzoek
Cube (designmuseum Kerkrade) voert een project uit rond participatie van burgers bij beleid. Het
project is gesubsidieerd uit een Europees fonds. Gemeente Voerendaal heeft dit opgepakt en denkt
dat Ransdaal hierin zou kunnen participeren. Thema is: burgerparticipatie bij opgaven in de
toekomst. We willen een uitnodiging op naam van Cube en de Gemeente, waarmee we verschillende
mensen uit Ransdaal, m.n. ook van de diverse subgroepjes, kunnen uitnodigen. Inmiddels zijn 2
avonden gepland 12.11 en 21.11 in Cube.
Financiën
Er staat € 8.000 op de bankrekening; met 31 leden die betaald hebben. Bestuur heeft besloten in
tegenstelling tot afspraak vorige keer geen verenigingssubsidie aan te vragen bij de gemeente.
Reden: er zijn geen activiteiten gepland waarvoor geld nodig is en het was erg kort dag om een
vijfjarenplan op te stellen (uiterlijk 1 september).
Voetbalwei
Lixel: Project Voetbalwei; er is nog geen concreet plan (tekening-omschrijving-budget-beheer); men
heeft geen voortgang geboekt t.o.v. 27/08. Door de gemeente is Maximus gevraagd voor
leegstandsbeheer. Er is mogelijk ook iemand die in het gebouwtje een kinderdagverblijf wil beginnen.
Gemeente laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om woningen te realiseren op deze locatie.
Coöperatie heeft i.s.m. energiecoöperatie de Omslag het idee van zonnepanelen ingediend voor het
bovenveld.
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Besluit: Lixel gaat kijken of het groepje te activeren is tot een concreet resultaat. Gemeente gaat de
diverse invullingen naast elkaar leggen in januari 2020 om dan tot een besluit te komen. Van belang
blijft dat we een project indienen dat niet strijdig is in zichzelf, maar juist een geheel is.
Energiecoöperatie
Karin en Philippe hebben contact gehouden. Er komt een voorstel van de energiecoöperatie voor
Ransdaal.
Project natuur (groen/bomen)
Inmiddels is duidelijk dat het bomenplanten langs de Midweg overgenomen is door de gemeente.
Betrokken ambtenaar wil echter geen publieksactiviteit. Planten zou in voorjaar 2020 kunnen. Nog
niet duidelijk welke bomen geplant worden. We willen toch graag wat extra doen rond het bomen
planten. Bv. bordje met de boomsoortnaam erop? Michael van Groeningen heeft vorige keer
bloembollen aangeboden. ‘Michael biedt aan de bekendheid van de coöp te willen stimuleren met
het sponsoren van 10 bloembollen per voordeur. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan een oproep
aan de bewoners om de bomenplant gezamenlijk uit te voeren.’
Project Wonen IBA
Er is een overleg geweest met IBA door Gaby en Bertille met Jos Bauer en Bart Temme. Dit heeft
geleid tot de afspraak dat de coöperatie een verslag/boekje maakt van de resultaten van het project
met conclusies, geleerde lessen en een overzicht van de activiteiten. Dit is dan een concreet
eindproduct. Bertille, Karin en Gaby willen dit maken in afstemming met de projectgroep wonen.
Land van Kalk
Project gaat door in 2020. Wij zetten info hierover op de website.
Rondvraag
Dorpsplein (Gaby): Bewoners van het Dorpsplein zijn het gesprek aangegaan met de gemeente na
het weghalen van het glijbaantje om weer een speeltoestel voor jonge kinderen te krijgen. Er is iets
uitgezocht - kukelrek, wipkip en klimrek met glijbaan. Bewoners willen extra geld aanvragen bij Jantje
Beton en de vraag is of de Coöperatie dit steunt. Ledenraad vindt het belangrijk dat dit door
bewoners, ook niet leden coöperatie, gedragen wordt. Dat is het geval en dus wordt besloten dit
initiatief te ondersteunen waar nodig bv. door de bankrekening te benutten en de aanvraag mede te
doen.
Toegevoegde waarde coöperatie voor bewoners Ransdaal? We vragen ons af wat ons
bestaansrecht is nu het ledental afneemt, ook leden van de ledenraad afzeggen en het niet lukt
aansluiting te vinden bij de subgroepen. Maar als niemand iets doet, is Ransdaal straks alleen een
consumentendorp; we vinden het belangrijk na te denken en samen te praten over ons dorp. Het
ontbreekt ons aan draagvlak; waarschijnlijk doordat er te weinig concrete resultaten gehaald zijn en
als die er zijn, wordt de coöperatie vaak niet genoemd. We zitten in een slaapstand… Of moeten we
de coöperatie opheffen of op laten gaan in ‘t Wouves?? De coöperatievorm past ons niet meer: we
zijn geen ondernemers; kosten zijn te hoog door de verplichting een jaarrekening te laten opmaken.
Besluit is: volgende keer praten we hierover door 20.11 woensdag in het Wouves 20.00 uur
Lixel polst ‘t Wouves; Bertille/ Karin zoeken uit wat opheffen juridisch inhoudt.
Volgende keer: 20 november ‘t Wouves: 20.00 uur
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