Oprichting van onze Dorpscoöperatie

Opgesteld 21-09-2019

Op 6 augustus 2019 is, na een grondige voorbereiding, onze coöperatie opgericht. We
hebben 4 sessies nodig gehad om het eens te worden over de statuten. Het proces was
opgebouwd uit koffie, thee, geduld, inspiratie en vooral goede wil.
Maar nu is het dus een feit: de Akte van Oprichting vinden jullie in de Bijlagen.
Op de foto ziet u de 5 oprichters. Van links naar rechts: Vincent, Frans, Tom, Marleen en
Guus.
Het begin is er!

Informatieve bijeenkomst op dinsdag 1 oktober
Opgesteld 24-09-2019

Op dinsdag 1 oktober is er een informatieve bijeenkomst over de laatste stand van
zaken van Dorpscoöperatie Krewerd en het Experiment.
De bijeenkomst is van 19.30-21.00 uur en vindt natuurlijk plaats in Kredo.
We kunnen alvast melden dat bijna ieder huishouden in Krewerd vertegenwoordigd is
in de coöperatie. Verder hadden we op maandag 16 september een goed overleg met de
gemeente Delfzijl en maandag 23 september vond er een baanbrekend overleg plaats
met de NCG.
Over de uitkomsten daarvan en de plannen voor de komende maanden informeren we je
graag op dinsdag 1 oktober.
Het voorlopig bestuur heet je van harte welkom!
Met vriendelijke groet namens voorlopige bestuursleden Frans, Guus, Marleen en Tom,

26-09-2019
Documenten Experiment Krewerd

Beste Krewerder,
in dit bericht vind je een aantal bijlagen: allemaal documenten die een rol spelen in
Experiment Krewerd. Voor ALLE documenten geldt dat ze nog NIET DEFINITIEF zijn.
Het (voorlopige) bestuur van Dorpscoöperatie Krewerd gaat graag met iedereen in
gesprek die vragen of opmerkingen heeft. Voor vragen kun je ook terecht bij
Kwartiermaker Joris Jonker via 06-18842301 of joris@burobries.nl
Dit zijn de vier stukken die je hier zult vinden:


Er is een Integraal Plan van Aanpak dat is bijgewerkt tot 1 juli 2019. Dit plan zal
vóór 14 oktober 2019 worden geüpdatet met de laatste ontwikkelingen en
inzichten, zodat het als basis kan dienen voor een subsidieaanvraag bij het
Nationaal Programma Groningen (NPG).



Er zijn twee documenten van Stichting Energie Neutraal, die vanuit de werkgroep
'Energie' tot stand zijn gekomen. Ook deze zijn nog niet definitief.



Er is een stroomschema dat het proces van Experiment Krewerd globaal in beeld
brengt.

Zoals gezegd zijn we benieuwd naar je mening. We hopen dat je het belang van het dorp
voorop wilt laten staan en deze stukken gebruikt voor gesprek en discussie BINNEN de
dorpsgemeenschap. Hoewel de stukken openbaar zijn, gaan we er vanuit dat er
zorgvuldig mee wordt omgegaan, ten behoeve van de voortgang van het experiment.
Met vriendelijke groet,
Het voorlopige coöperatiebestuur,
Frans Bloemen, Guus Claessens, Marleen Jansema en Tom Roggema
24-10-2019

Eerste ledenvergadering van 1 okt 2019
Op dinsdag 1 oktober heeft de eerste coöperatievergadering plaatsgevonden.
Het tijdelijke bestuur heeft aangegeven dat:
-

de coöperatie is opgericht en een (voorlopig) bestuur heeft

-

meer dan 90% van de bewoners lid zijn geworden

-

dit belangrijk is naar de overheden: het draagvlak is groot in Krewerd

-

het beleid door de leden bepaald wordt.

-

het bestuur voert het beleid uit.

27-10-2019

Oproep Alg. Leden Vergadering 7 Nov
Het is bijna zover. We staan op de drempel van een grote doorbraak.
Ons kleine dorp komt als eerste in het aardbevingsgebied aan bod in de
versterkingsoperatie. Krewerd wordt klaargemaakt voor de toekomst, op een manier die
de inwoners zelf in de hand hebben.
Op 7 november om 19.30 uur in Kredo, horen jullie hier alles over. Reserveer deze avond
alvast! Ruim van tevoren krijgen jullie meer informatie door de bus.
Oproep 1: kom allemaal naar de bijeenkomst!
Het is nu uiterst spannend. Het is beslist nodig dat alle inwoners van Krewerd tijdens de
bijeenkomst aanwezig zijn.
Oproep 2: dringend bestuursleden nodig
Tijdens de bijeenkomst wordt ook het bestuur van onze Dorpscoöperatie gekozen. De
belangen voor ons dorp zijn nu zo groot, dat we niet verder kunnen met het huidige,
kleine bestuur. Uitbreiding met enkele bestuursleden is cruciaal om Experiment Krewerd
tot een succes te maken.
Oud-wethouder van Groningen, Willem Smink (foto) heeft zich beschikbaar gesteld als
voorzitter van buiten.

We roepen enthousiaste dorpsgenoten op om bij te dragen aan een mooie toekomst van
Krewerd. Aarzel niet: Meld je alsjeblieft aan!
Dit kan tot 28 oktober door een mailtje te sturen aan info@dorpscooperatiekrewerd.nl of
door je persoonlijk aan te melden bij Tom Roggema of Guus Claessens.

Topbestuurder voorgedragen als voorzitter Dorpscoöperatie
Willem Smink, voormalig wethouder van de stad Groningen, wordt voorgedragen als
voorzitter van Dorpscoöperatie Krewerd. Deze prominente bestuurder is bereid om
Krewerd te helpen de versterkingsoperatie te realiseren. Hij gelooft in ons project. Alle
leden van de Dorpscoöperatie mogen tijdens ledenvergadering op 7 november over de
voordracht stemmen.
Meer informatie over Willem Smink is te vinden op onze website:
www.experimentkrewerd.nl

27-10-2019 F.M. Bloemen

Beste leden, donderdag aanstaande, 7 nov., is het zover!
Tijdens de algemene ledenvergadering, kortweg ALV, kunnen jullie je stem laten horen.
Als bestuur hopen we op een hoge opkomst.
-- KOMT ALLEN! -In de bijlagen vinden jullie de agenda voor de ALV.
We beginnen om 19.30, locatie Kredo.
Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, dan kun je gebruik maken van het machtiging
formulier om toch je stem uit te brengen. Overhandig dit formulier aan de persoon van
jouw keuze om toch mee te stemmen!
We zien je graag komende donderdag.
Het bestuur van Dorpscoöperatie Krewerd.

03-11-2019 F. Bloemen

Verslaglegging ALV op 7 nov 2019
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden hun mening gegeven over
belangrijke aspecten van de dorps-coöperatie. De cijfers:

EENS

ONEENS

BLANCO

Stemronde 1 - voorzitter

53

0

0

Stemronde 2 - bestuur

51

1

1

Stemronde 3 - beleidsplan

50

0

3

De opkomst (53 leden, waarvan 18 via machtiging) was hoog: 84% van het totaal van
63 leden.
De agenda werd kort en bondig afgewerkt, waardoor presentator Tom Roggema de
vergadering om 21.00 kon afsluiten.
De sfeer was uitstekend, met name door het bericht dat zowel de NCG als de Gemeente
Delfzijl hun akkoord hebben gegeven aan het plan Experiment Krewerd!
Tot slot presenteerde Fons Verheijen de zogenaamde "Krewerder steen", een origineel
ontwerp, waarmee in combinatie met houtskeletbouw zeer aardbevingsbestendige muren
gerealiseerd kunnen worden.
Het ontwerp, waaraan ook Luuk van Schaick meewerkt, is nog in ontwikkeling.

08-11-2019 F. Bloemen

