Verslag Ledenraad d.d. 17 september 2020
Aanwezig: Bertille Soogelee (voorzitter), Edwin Kurvers, Gaby Vanhommerig, Philippe Tans,
Lixel Bevk, Karin Dormans (verslag)
Afmelding: Sharine Scheijen, Miem Houben
Volgende vergadering ledenraad 28 oktober 19.30 uur ’t Wouves (locatie onder
voorbehoud)
1. Notulen: goedgekeurd
2. Welkom en mededelingen: geen mededelingen
3. Projecten
a. Opening Dorpsplein: door wethouder Braun is gevraagd of er nog behoefte is
aan een officiële ingebruikname van de nieuwe speeltoestellen. Gaby vraagt
aan de omwonenden of ze daar nog behoefte aan hebben. Een voorstel om er
een wat groter evenement van te maken in combinatie met de afronding van
de vernieuwing van de riolen/straten haalt het niet. Het gevoel blijft dat er
kansen voor meer participatie zijn blijven liggen.
b. Voetbalveld: Lixel rapporteert de voortgang. Gemeente wil een plan
ontvangen. Coöperatie heeft verder geen bemoeienis met dit project en sluit
dit hoofdstuk af.
c. Project Wonen: de zorgwegwijzer is afgerond en wordt zsm in het dorp
verspreid. Bij voorkeur met een kort artikel in het parochieblad. Actie Karin.
Het aanbieden van het rapport/zorgwegwijzer aan de betreffende
wethouders en de directeur van Woningstichting Voerendaal wordt gepland.
Actie Gaby
d. Peuterspeelzaal: geen nieuwe ontwikkelingen. Wel is duidelijk dat er een
bouwcommissie voor de school is ingericht. Het Plan van Eisen van de
toekomstige gebruikers wordt dinsdag 22 september besproken. Hierbij blijkt
de oudercommissie peuterspeelzaal (nog) niet uitgenodigd.
e. Natuurproject: geen vorderingen in afwachting van een bespreking van het
ontwikkelde canvas met Cube (Siscode) en gemeente Voerendaal. Die
bespreking is pas 21 oktober. Mogelijk dat er eerder een vervolgbijeenkomst
met de deelnemers in juni komt. Het verslag van de bijeenkomst wordt naar
alle leden van de Ledenraad verstuurd. Actie Karin Het mooie van de
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activiteiten om de omgeving van Ransdaal te versterken is dat er geld is, er
zijn ideeën, de samenwerking met de gemeente heeft vorm en het is
concreet. Hier kan iets moois bereikt worden
4. Opvolging bestuur: vanaf de komende Algemene Ledenvergadering moet er een
nieuw bestuur komen, omdat Bertille en Karin gaan stoppen. Onder de aanwezige
ledenraadsleden zijn geen kandidaten voor de opvolging. De afwezige leden worden
nog benaderd. Vervolgens gaat er een mail naar alle leden om kandidaten te vinden.
Actie Bertille en Karin.
De vraag wordt besproken of dit een aanleiding wordt om de coöperatie op te
heffen. De meeste aanwezige leden pleiten voor voortzetting. Daarbij is wel behoefte
aan een duidelijk, concreet doel en een frisse wind. In de tijd dat de coöperatie
werkte aan het behoud van de winkel Werd er urgentie gevoeld en was er
enthousiasme. In het verlengde daarvan zijn mooie projecten opgepakt en die
hebben het dorp ook veel opgeleverd, ook in financiële zin (ruim 110.00 euro).
Karin legt uit waarom voor haar de rol als bestuurslid eindigt: het blijkt niet
eenvoudig om samenwerking in het dorp te bereiken. In een aantal gevallen waarin
we als coöperatie hebben aangedrongen op samenwerking werd die door andere
partijen gefrustreerd. Zij wijst daarbij ook op de scheve man-vrouwverhouding in de
diverse geledingen in het dorp.
5. Communicatie: er komt een artikel in de komende Sjpeegel (actie Karin). Aan Dennis
Linden wordt gevraagd op facebook een bericht te plaatsen over de zorgwegwijzer
(actie Karin)
6. Rondvraag: -
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