Wat een
dorpscoöperatie
voor Krewerd kan
betekenen
Uitnodiging Informatieavond
Dinsdag 13 november 2018, 19:30 uur in Dorpshuis Kredo

Krewerd neemt het heft
in eigen hand
Als dorpsgenoten werken we samen aan Experiment Krewerd. Als de
versterkingsoperatie doorgaat, willen we zelf bepalen hoe die in ons
dorp wordt uitgevoerd en hoe het dorp er in de toekomst uit komt
te zien. We zien daarbij ook mooie kansen voor het energieneutraal
maken van ons dorp.
Dorpscoöperatie: hoe we als dorp het beste samen kunnen werken
Om het experiment Krewerd en het energieneutraal maken van ons dorp te
laten slagen, moeten we in een nieuwe vorm gaan samenwerken. Het oprichten van een dorpscoöperatie lijkt hiervoor het meest geschikt. Hieronder
leggen we aan de hand van vragen en antwoorden uit waarom.
Waarom moeten we op een andere manier samenwerken?
Als dorp willen we de versterkingsoperatie overnemen van de overheid en
met duurzaamheid aan de slag. Daarvoor is nodig dat we bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen of warmtepompen kunnen inkopen of aannemers
kunnen inhuren om voor ons aan de slag te gaan. Ook willen we subsidies
kunnen aanvragen voor het dorp. Om dat allemaal te kunnen doen, moeten
wij als dorp een soort ‘bedrijf’ worden.
Wat is een dorpscoöperatie?
Een coöperatie is een rechtspersoon. Het verschil met een gewoon bedrijf is
dat een coöperatie wordt bestuurd door leden. Die hebben het voor het zeggen. Bij een dorpscoöperatie zijn inwoners de leden. Dat maakt het mogelijk
in het dorp democratische besluiten te nemen. De leden kiezen het bestuur
van de dorpscoöperatie.
Bij welk soort projecten kan een dorpscoöperatie een rol spelen?
Het aantal coöperaties in Nederland groeit. Dit komt doordat de overheid
zich meer terugtrekt en verwacht dat burgers zelf initiatieven nemen. Voorbeelden zijn dorpscoöperaties voor het aanleggen van snel internet, het onderhoud van groenvoorzieningen en het opzetten van kleinschalige zorgvoorzieningen. In Krewerd zijn Experiment Krewerd en duurzaamheid de directe
aanleiding een dorpscoöperatie te starten, maar worden hierdoor ook heel
andere initiatieven mogelijk.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van een dorpscoöperatie?
Dorpsbewoners kunnen vrijwillig lid worden van een coöperatie. Leden hebben rechtstreeks invloed binnen een coöperatie omdat zij kunnen stemmen
over te nemen besluiten. Het samenwerken aan projecten met een
dorpscoöperatie verbindt en kan de saamhorigheid in het dorp vergroten.
Leden kunnen ook profiteren van financiële voordelen. Bijvoorbeeld als we
zouden besluiten samen slim zonnepanelen of warmtepompen in te kopen.
De besparing is voor de leden van de dorpscoöperatie. Die kan terug naar de
leden of in onderling overleg weer gebruikt worden om te investeren in het
dorp.
Kost lid worden geld?
Vaak zijn er wel bescheiden kosten aan verbonden. Hoeveel precies is nog
niet bekend. We doen nu navraag bij andere dorpscoöperaties en kunnen er
tijdens de informatieavond op 13 november meer over vertellen.
Wat gebeurt er als ik besluit niet lid te worden?
Als u besluit geen lid te worden, dan houden we u natuurlijk wel op de
hoogte van alles wat de dorpscoöperatie doet. Maar u kunt niet stemmen en
profiteert niet mee met voordelen. U kunt altijd op een later moment alsnog
besluiten lid te worden.
Wanneer en hoe wordt de keuze voor een dorpscoöperatie gemaakt?
Voordat het dorp dit besluit, willen we eerst iedereen de kans geven zich erin
te verdiepen. Vandaar deze flyer. Daarnaast organiseren we nog een informatieavond waar iedereen terecht kan om vragen te stellen (zie achterzijde).
Na afloop van de informatieavond gaan we onder aanwezigen peilen wat ze
van het oprichten van een dorpscoöperatie vinden. Op basis van de reacties,
bepalen we de volgende stap.

Voorbeelden van coöperaties elders:

In Kloosterburen (Gr.) is een zorgcoöperatie opgericht en in
Ansen (Dr.) een energiecoöperatie. In Sauwerd (Gr.) en Eext
(Dr.) bestaat de dorpswinkel nog steeds dankzij een
coöperatie.

Uitnodiging
informatieavond
op 13 november
Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond over wat een
coöperatie voor ons dorp kan betekenen. Wij hebben deelnemers
van andere coöperaties bereid gevonden om te vertellen over hun
initiatief en hoe dit in de praktijk functioneert. We willen graag
samen met u van gedachten wisselen over het opzetten van een
coöperatie in Krewerd.
Datum: dinsdag 13 november 2018
Tijd:
19:30 uur
Locatie: Dorpshuis Kredo
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de informatieavond te bezoeken maar
heeft u wel vragen of wilt u uw mening wel laten horen, dan kunt u een mail
sturen naar kleine@pau.nl of bellen met 050-5490902.
Wij hopen u 13 november te zien!
Met vriendelijke groet,
De Werkgroep Dorpscoöperatie Krewerd

Interessante links:
www.experimentkrewerd.nl
www.kloosterenburen.nl
www.energiekansen.nu

