Begin dit jaar is door een aantal
dorpsgenoten de coöperatie Ransdaal Voor Elkaar opgericht. Een
coöperatie is een soort van vereniging waarbij de leden (personen en
bedrijven) elkaar steunen. Dit kan
zijn door te investeren in elkaars
onderneming, door elkaar werk te
gunnen of bijvoorbeeld door samen inkoopcontracten af te sluiten.

Op diverse manieren worden inwoners van Ransdaal nu opgeroepen
om lid te worden. Want de coöperatie kan bijvoorbeeld een ondernemer op weg helpen die weer een
winkel wil beginnen in het dorp. Dit
is het eerste doel van coöperatie
Ransdaal voor elkaar maar zoals
hiernaast beschreven zijn er inmiddels al meer speerpunten. De coöperatie kan een goed aanspreekpunt zijn voor de gemeente om te
Een van de oprichters is Karin Doroverleggen over plannen van de
mans. Ze legt graag uit wat een
gemeente of wensen van de bewocoöperatie kan betekenen voor het
ners. Ook kan de coöperatie een
dorp. ‘Het begon ermee dat we een
aanvraag doen voor fondsen, spontroostprijs wonnen bij Onze Buurt
sors, subsidies en dergelijke.
voor ons idee van de Nuuje Winkel.
Het bedrag van 3000 euro wilden
In de toekomst kan deze organisawe niet op onze eigen rekening
tie ook tot heel andere initiatieven
hebben. Dus zijn we gaan zoeken
leiden. Karin: ‘stel dat inwoners die
welke soort rechtspersoon het bes- moeite hebben met tuinonderhoud
te zou passen.’ Het werd een cogezamenlijk een hovenier zouden
öperatie. Er zijn statuten opgesteld, inhuren? Dan kan dat in de toein mei is het bestuur gekozen
komst heel goed binnen de coöpe(Bertille Soogelee en Karin Dorratie’. Liefst iemand uit het dorp
mans) en is er een ledenraad gefor- natuurlijk, dan snijdt het mes aan
meerd.
twee kanten..
Ransdaal is zeker niet het eerste
dorp waar een coöperatie wordt
opgericht. In diverse Nederlandse
en Duitse dorpen waar de voorzieningen waren verdwenen hebben
inwoners door middel van coöperaties de leefbaarheid weten te verhogen

Geinteresseerd?
De volgende bijeenkomsten van de
ledenraad zijn op 17 juli om 20:00
en op 22 augustus om 20:30 in ’t
Wouves.
Meer info op: www.ransdaal.com

