Verslag 1e algemene leden jaarvergadering Coöperatie
Ransdaal voor elkaar 26 februari 2018 Wouves.
Aanwezig: 26 leden, 5 introducees
Afgemeld: 6 leden
Voorzitter en secretaris bestuur: K.Dormans en B.Soogelee
1. Opening en welkom aan alle leden en introducés,
Welkom ook aan Mary van Rossenberg, beleidsmedewerker gemeente Voerendaal
2. Jaarverslag 2017
Jaarverslag is gepresenteerd door het bestuur. De kerngroep leden hebben zich
voorgesteld: Edwin Kurvers, Chantal Arnoldussen, Marie-José Kamps, Gaby
Vanhommerig, Jos Soogelee, Dominic Neven. Jeroen van Kruchten en Miem Houben,
ook kerngroep leden, waren verhinderd en afgemeld. Zij vormen de ledenraad, zijn
actief door het jaar heen en nemen richtinggevende besluiten.
Aanwezigen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ledenraad: ieder is welkom!
Er zijn momenteel 54 betalende leden. De website is www.ransdaal.com. Paul
Smeets wordt bedankt voor het bijhouden van de website.
De ledenvergadering heeft het jaarverslag goedgekeurd.
3. Jaarrekening 2017
Jaarrekening is gepresenteerd door het bestuur. Afgezien van de
bestemmingsbijdrage voor de winkel van de gemeente Voerendaal heeft de
coöperatie eind 2017: €2.690 op de bank. De jaarrekening is (gratis) opgemaakt door
een bevriend accountant waarvoor dank. De leden Dhr. A.Simons en Mevr. KickenKoper hebben de boekhouding gecontroleerd en hiermee is aan het bestuur
decharge verleend.
De jaarrekening is door de ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd.
4. Vaststellen ledenbijdrage 2018
Gezien de lopende kosten (bank, bijeenkomsten en communicatie) stelt het bestuur
voor de ledenbijdrage voor 2018 vast te stellen op €25,- gelijk aan 2017.
De ledenvergadering stelt de jaarbijdrage voor de coöperatie voor 2018 vast op €25,5. Bouwen aan Ransdaal en jaarplan 2018 vaststellen
In groepjes is gediscussieerd over de punten die we belangrijk vinden voor Ransdaal.
Aanstaande 7 maart heeft de coöperatie in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen een avond georganiseerd bij Zaal Spierings met alle
politieke partijen. Op die avond zullen we de belangrijkste punten voor Ransdaal
presenteren.

Belangrijke punten voor Ransdaal
1. De nieuwe winkel
De winkel is belangrijk voor de zelfredzaamheid en gezelligheid in het dorp.
Hier ontmoeten mensen elkaar overdag en kan iedereen terecht voor zijn
dagelijkse boodschappen. Een echte verswinkel met een lekker kopje koffie.
Dit blijft een belangrijk doel voor de coöperatie; er zijn nog steeds
verschillende opties om de winkel te realiseren. De ondernemer Nolan Groten
is er nog actief mee bezig.
2. Behoud van de school op lange termijn
Er moet geïnvesteerd worden bouwkundig in de school om de school voor de
langere termijn te behouden. De school heeft 104 leerlingen en barst uit haar
voegen. Rond de school wordt de dorpsgemeenschap gevormd: hier leer je
elkaar kennen en zaken samendoen. De basis voor later.
De coöperatie ondersteunt de schoolgroep van harte.
3. Het voetbalveld en de accommodatie blijft voor het dorp
Met het dorp een nieuwe invulling ontwikkelen bv. Als evenementen terrein
voor verenigingen, natuurspeelplaats voor kinderen, trapveldje,
zonnepanelen veld etc.
Gezien de overgang van alle voetbal naar Klimmen dit jaar is dit een punt dat
hoog op de agenda komt van de coöperatie. Verschillende mensen willen een
werkgroepje vormen om met de verenigingen allerlei opties te bespreken (
Dominic Neven, Frank Houben en Wiel Curfs)
4. Wonen voor 75 + in het dorp: kleiner, gelijkvloers, dichtbij zorg
In Klimmen en in Voerendaal wordt nieuwbouw gepleegd voor doorstroom
van ouderen uit grotere woningen: Ransdaal heeft maar 8 geschikte
woningen voor de ouderen die hier willen blijven wonen. Dat is te weinig!
5. Wonen voor starters 20 + betaalbaar, huur voor alleenstaanden
Er zijn te weinig betaalbare, aantrekkelijke, kleinere huurwoningen voor
jongeren die vaak alleenstaand zijn. De Carre boerderijen staan voor een
groot deel leeg. Hoe kan deze ruimte gebruikt worden?
6. Natuurbeheer in en rond Ransdaal kan beter
In het dorp zelf zijn kleurrijke bermen welkom. Er moet gehandhaafd worden
op parkeren. Na de aanpassing van de Ransdalerstraat zijn de zijstraten aan
de beurt: een trottoir langs de dr. Huntjensstraaat richting station is wenselijk
en ook het plantsoen kan een opknapbeurt gebruiken. In het buitengebied
moet veel zorgvuldiger gekapt worden en moeten landschapselementen
blijven. Handhaving op het dumpen van afval.
7. De kerk
We maken ons zorgen over de kerk. De kerkgang loopt terug en we vragen
ons af of de kerk als gebouw ook bruikbaar is voor andere dan RK-diensten.
Hierover willen we meedenken.
8. Wouves
We zijn heel blij met het Wouves, ons gemeenschapshuis dat goed draait
dankzij veel vrijwilligers en een goede bezetting. Dat moet zo blijven en wij
blijven alert erop dat het Wouves van en voor ons allemaal is.
De coöperatie neemt deze zaken mee en zal in 2018 de punten 1 t/m 5 oppakken.

Om 21.30 uur sloot het bestuur de bijeenkomst met dank aan de aanwezigen voor hun
enthousiaste inzet.

