Verslag Ledenraad 16 december 2019
Aanwezig: Edwin Kurvers, Jos Soogelee, Philippe Tans, Lixel Bevk, Bertille Soogelee (verslag), Karin
Dormans (voorzitter)
Afgemeld: Gaby Vanhommerig, Marie-José Kamps, Miem Houben
Volgende vergadering 27 januari bij Wouves: 20.00 uur; ALV 13 februari Wouves 20.00 uur.

1. Notulen goedkeuren vorige keer
Het verslag van de vorige ledenraad 20.11.2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Mededelingen
Bertille: Er zijn nu 44 leden waarvan 8 leden aangemaand zijn om hun bijdrage 2019 nog te betalen.
Dhr. Van Groeningen is nieuw lid.
3. Coöperatie opheffen en opgaan in Wouves?
Lixel heeft dit besproken met stichtingsbestuur Wouves. Conclusie is dat dit niet mogelijk is vanwege
de doelstellingen van de stichting (vnl. instandhouden Wouves) en de financiële huishouding, relatie
met subsidiegever en gebruik bankrekening.
Is een andere rechtsvorm zinnig/ nodig?
Het gaat om bestaansrecht, draagvlak en financiële kosten. Bestaansrecht wordt bedreigd door allerlei
andere initiatieven los van de coöp.; draagvlak wordt minder als ledenaantal afneemt. De financiële
kosten kunnen verminderen door zelf de jaarrekening op te stelle. Philippe wil dit wel op zich nemen
(gereed voor ALV van 13.02).
Bestaansrecht zou versterkt kunnen worden als uitkomst van de Cube designavonden (zie verder).
Besluit: Ledenraad en bestuur besluiten voorlopig de huidige rechtsvorm te handhaven.
4. Projecten
Cube designavonden.
Doel is met betrokkenen te komen tot het ontwerpen van een prototype waarmee participatie van
burgers bij beleidsontwikkeling van Gemeente gerealiseerd kan worden. De tweede avond heeft
plaatsgevonden, maar hiermee is het project zeker nog niet klaar. Bertil en Karin hebben geëvalueerd
met Cube en daar is gepleit voor: een voortgang/ concentreren op prototype en níét op concrete
projecten, verbreden bij gemeente (ook economie en RO). Cube gaat nog met Gemeente evalueren.
We vinden dat Cube en de Gemeente allereerst verantwoordelijk zijn voor de uitkomst. Doel moet
zijn: het prototype/ de werkvorm tussen dorp en gemeente. Dit zou een volgende vorm/ coöperatie
2.0 kunnen zijn voor de coöperatie.
School
Philippe brengt in dat het goed zou zijn meer contact te leggen met ouders van de school, om de
coöperatie daar meer bekendheid te geven. Voorgesteld wordt op de ouderavond bij het begin van
het schooljaar te vragen of we iets over de coöperatie kunnen vertellen en dit ook afstemmen met de
schoolgroep. Terzijde wordt een kerstboom geregeld voor de school.
Actie: Philippe overlegt dit met de school.
Voetbalveldproject
Commentaar coöperatie was: prima plan; richt je op boven 8 jaar en laat de jeux de Boelenslaan zitten
gezien er al een baan is in Ransdaal.
Lixel: Voetbalproject heeft tot nu geen voortgang.
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Er is wel een onderzoek in opdracht van de gemeente gedaan naar het al dan niet bouwen van
woningen op het voetbalveld. Dat rapport wordt in januari/ februari besproken in de raad.
Energie
Dit is ook afhankelijk van de voortgang van de gemeente. Wel is er een inventarisatie gemaakt van
mogelijke plekken voor zonnepanelen. Ransdaal ligt gunstig i.v.m. de elektriciteitscentrale.
Zie ook website gemeente.
Wonen
IBA-rapport is klaar; Resultaat van het project is bedroevend omdat er geen initiatieven genomen zijn
of in de voorbereiding zijn. Particulieren willen zaken totdat het rond is vooral voor zichzelf houden en
door de kaders (contingenten en zorg) zijn alleen grootschalige initiatieven (20- 24 plaatsen) mogelijk.
Leden die aan het rapport gewerkt hebben krijgen uren vergoed (o.a. Karin, Bertil, Jeroen).
Er komt nog een vervolg: een stroomschema voor zorgvragen en een initiatief voor collectief
tuinonderhoud. Actie: Karin
Elk lid krijgt een geprint exemplaar op de ALV. PDF komt op de website om down te loaden.
PM: eventueel nog kijken wat we ermee doen richting gemeente/ woningstichting?
Land van Kalk: geen nieuws
Natuur
Bomen planten; er zijn locaties bepaald door gemeenten i.s.m. coöperatie binnen de landschappelijke
kaders.
Karin en Bertil zijn op Gemeente geweest om te zien hoe de Krimpgelden (toegekend voor winkel)
toch behouden kunnen blijven voor Ransdaal. Voorwaarde is wel dat het projectplan eind februari
gereed is (Door deze voorwaarde valt het voetbalveld/ de school af). Gemeente beoogt komende
jaren flink te investeren in het landschap, natuur en klimaatmaatregelen t.b.v., waterhuishouding. In
dat kader zijn investeringen mogelijk. Door een sociale component daaraan te koppelen kan het
krimpgeld wellicht aangewend worden. Sociale elementen zijn:
• Mee holle wegen en korte wandelrondjes
• Een landbouwweg waardoor landbouwverkeer niet meer door het dorp gaat
• Voedselbos, waar voedsel geoogst kan worden en goed voor de educatie (school).
• Meer bankjes en speelplekken.
We besluiten hiermee verder te gaan en een aantal mensen af te vaardigen in een gemeentelijke
projectgroep. Jos Soogelee en Raymond Houben zijn al benaderd en willen wel. Mogelijk nog
aanvullen met andere mensen. Datums zijn 8 of 9 januari voormiddag op het gemeentehuis.
Betrokken ambtenaar is Tom Sistermans. Afspraak moet nog bevestigd worden.
5. ALV
Op 13.2 is de ALV-agenda:
Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019 goedkeuren
\ledenbijdrage 2020 vaststellen
Projecten presenteren en de leden de projecten laten prioriteren met stickers voor 2020
Nieuwe leden voor de ledenraad?
PM. Berichtje in parochieblaadje! Actie: Karin en Bertille
6. Rondvraag
Bloembollen: we gaan de jeugdvereniging benaderen om ze a.s. zaterdag mee uit te delen met een
kerstgroet van de coöperatie n de JVR. Actie: Bertille/ Lixel
Bij volgende ledenraadbijeenkomsten nodigen we de leden weer standaard uit als meedenkers.
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