Ledenraad Ransdaal Voor Elkaar 30 maart 2021
Aanwezig: Gaby Vanhommerig, Sharine Scheijen, Edwin Kurvers, Philippe Tans, Zef Soogelee, Paul
Smeets, Bertille Soogelee (voorzitter), Karin Dormans (verslag)
Afgemeld: Edwin Kurvers, Zef Soogelee

Vorig jaar is afgesproken om de coöperatie een tijdje ‘slapend’ te houden en geen activiteiten te
ontplooien. Mochten zich nieuwe bestuursleden melden of dringende activiteiten voordoen, dan
kunnen we verder kijken. Nu kunnen we constateren dat er geen actieve leden zijn opgestaan en dat
er geen urgentie is in het dorp. Conclusie: er is geen reden tot voortbestaan.
De Ledenraad onderschrijft unaniem deze conclusie en gaat akkoord met het ontbinden van
coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
Conform statuten moeten de leden hiermee akkoord gaan in een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Bertille stelt voor het besluit van de Ledenraad per mail voor de leggen aan de veertig leden en zo
het ontbinden van de rechtspersoon per 31/12/2022 in gang te zetten. Bertille en Karin sturen in mei
een brief aan de leden, die dan twee weken de tijd krijgen om te reageren.
Vraag is nog welke activiteiten en gelden overgedragen dienen te worden.






Geld: de jaarrekening 2022 wordt opgemaakt door Bertille en Philippe. De Ledenraad besluit
om het resterende bedrag te besteden aan een tastbaar element van een project (zie
hieronder). Er waren diverse alternatieven: saldo gaat naar verschillende doelen in het dorp
(moeilijk verdelen), geoormerkt onderbengen bijv. bij ’t Wouves (echter wie besluit dan om
er uiteindelijk iets mee te doen?), vragen aan de leden, iets blijvends bijvoorbeeld in het
Ransdalerveld. De Ledenraad kiest voor dit laatste.
Website: Karin heeft dit nagevraagd en de informatie over Ransdaal (QR-code info-borden)
kan opgenomen worden op de gemeentelijke website. Overige inhoud : Karin vraagt aan
Jeroen in hoeverre dit nog enige tijd gearchiveerd kan worden.
Projecten: de inrichting van het pleintje hoek Past. Laevenstraat/Dr. Huntjensstraat is
nagenoeg afgerond. Er volgt nog een plantdag ism school en IVN. Financiering gebeurde door
gemeente, verdere uitvoering door de buitendienst van de gemeente. De aanleg van de
veldweg tussen de Oude Akerweg en de Achtbunderstraat wordt dit voorjaar voltooid. Karin
regelt voor het najaar nog een plantdag met inwoners/schoolkinderen. Financiering gebeurt
door gemeente/Parkstad. Edwin bekijkt de mogelijkheden om met de resterende gelden een
paar banken te plaatsen in de strook langs de veldweg.

Rondvraag: niemand maakt gebruik van deze mogelijkheid.
De vergadering wordt besloten met de conclusie dat de coöperatie, bedoeld om een winkel terug te
brengen in het dorp, haar oorspronkelijke doel weliswaar niet heeft bereikt. De bijvangst is echter
zeer groot geweest. Ransdaal is volop in beeld bij de gemeente en er is het nodige gerealiseerd:

-

-

Vier pleintjes/ontmoetingsplekken in het dorp (Ransdalerstraat en Dr. Huntjensstraat) met
diverse informatieborden. Hiervoor samen met de gemeente grote bedragen Parkstadgeld
verkregen.
Gezellige (her)opening Ransdalerstraat.
Woononderzoek, enkele bewonersavonden over dit thema.
Overzicht van het zorgsysteem, verspreid in heel Voerendaal.
Organiseren Boomfeestdag (helaas begon op die dag de lockdown).
Organiseren informatie over projecten zonnepanelen, overleg met energiecoöperatie de
Omslag, Groen Hart en gemeente.
Aandacht voor groen in en rond Ransdaal (deelname Natuurwerkgroep gemeente
Voerendaal).
Verbindingsweg tussen Achtbunderweg en Oude Akerweg.
Mee-ontwikkelen van een aanpak voor participatie van inwoners in gemeente Voerendaal.
Website Ransdaal Voor Elkaar.
Geregeld berichten in d’r Sjpeegel.

