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Elsendorp is
ondernemend
Elsendorp is ondernemend: 130
ondernemers op 1150 inwoners: dat
is uniek! Niet één plattelandsdorp
in Oost-Brabant genereert zoveel
werkgelegenheid. Dagelijks komen
er meer werknemers van buitenaf
hier werken dan dat er Elsendorpers elders gaan werken.
Nu gaan we ondernemen op sociaal-maatschappelijk terrein. We zijn
daar al mee bezig. Kijk maar naar
het collectief gas en stroom inkopen.
Maar we gaan naar een andere
samenleving; overheid, gemeente en
provincie, trekken zich terug en subsidies worden minder. Een verdienmodel draagt eraan bij de kwaliteit
van onze samenleving hoog voor
iedereen.
Met behulp van een coöperatie kan
dat op democratische wijze. Het
Dorpsoverleg is een stichting, je kunt
er geen lid van worden. Van een
coöperatie wel. Deze krant geeft
antwoord op vragen. De werkgroep hoopt dat
jullie enthousiast
worden en straks
lid worden van
onze coöperatie.
Namens de werkgroep coöperatie, Willy Donkers,
Voorzitter Dorpsoverleg

Van idee tot nu
2012 het idee om een dorps-

coöperatie op te richten: een
vereniging die voor en met haar
leden overeenkomsten afsluit
om de stoffelijke (economische)
belangen te behartigen.
juni 2013 eerste plan en werk-

groep coöperatie samenstellen

oktober 2013 gesprek Frans

tie Biest-Houtakker

Meulenmeesters, Willy Donkers,
Hannie Penninx, Tiny Janssen met
Wiet van Meel en Jos van Wegen
van Coopnet

tot zomer 2015 even pauze: an-

December 2015 Bezoek aan

dere activiteiten vragen voorrang

coöperatie Westerbeek en
overleg werkgroep coöperatie en
Dorpsoverleg

april 2014 bezoek aan coöpera-

najaar 2015 verder met

coöperatieplannen
januari 2016 Nieuwjaarsmaart 2016 Over-

leg met commissies
Dorpsoverleg en
gesprek E-town
Madness
april 2016 Overleg

met commissies Dorpsoverleg
mei 2016 Overleg met

verenigingen

receptie ‘Pater van den Elsen’
kondigt oprichting Dorpscoöperatie Elsendorp aan. Persbericht
oprichting Dorpscoöperatie.

juni 2016 Al-

gemene Dorpsoverlegvergadering over
dorpscoöperatie

Vraag & antwoord

Tijdens de thema-avond kon iedereen vragen stellen. Hieronder vindt u vragen & antwoorden
Waarom veranderen?
Het gaat al 40 jaar goed.

De overheid delegeert taken naar
lokale overheden. Geld is schaars
en de vraag naar zorg stijgt. Financiële steun wordt minder. Elsendorp
moet leefbaar blijven en daar vooral samen aan werken. Elsendorp
gedraagt zich eigenlijk al als een
dorpscoöperatie, maar is het nog
niet. Door naast stichting Dorpsoverleg een coöperatie op te richten,
kunnen we besparingen realiseren
die we in het dorp investeren. Dat
is een kans die je niet moet laten
liggen. Niet mag laten liggen!
Het coöperatieve model
creëert een stabiele omgeving
waarin wij leven. Dit zal bijdragen
aan minder zorgen en meer welzijn.
Tiny Janssen
Kunnen
stichting en
coöperatie
niet samen
verdergaan?

Nee, want een stichting en een
coöperatie hebben andere regels,
bijvoorbeeld voor winstverdeling en
belasting (btw). Collectieve inkoop
van energie past beter in een cooperatie. Maar zou het onroerend
goed (de Dompelaar) naar een
coöperatie overgaan, dan kost dat
veel geld. Dus daarom moeten we
beide behouden.
Kan een coöperatie
gemeentesubsidie krijgen?

De gemeente subsidieert sneller
een stichting dan een coöperatie.
Nog een reden om beiden

te behouden! Een stichting kan fondsengelden (Oranjefonds, Provinciale
fondsen) krijgen, vrijwilligers een
belastingvrije vergoeding betalen
en belastingvrij schenkingen en erfenissen ontvangen. Een coöperatie
kan dat allemaal niet.
Dorpsonderneming. We gaan
als dorp meer ondernemen,
als antwoord op de terugtrekkende
overheid. Het welbevinden in
Elsendorp kan dan naar een nog
hoger niveau, voor jong en oud,
arm of rijk. We gaan het samen doen,
we gaan ervoor,
jullie toch ook??
Willy Donkers

Zijn er statuten
en wie bepaalt die?

Ja, en de leden stellen ze vast. In
statuten staan de belangrijkste
regels, zoals naam, doelstelling,
wie en hoe iemand lid kan worden.
Verder de bestuurstaken, zoals
de administratie van leden en
financiën. De werkgroep stelt ze
op met een notaris, accountant
en coöperatiedeskundige. De
notaris maakt de oprichtingsakte.
Daarnaast is er een reglement
dat kan worden aangepast
door de leden
Wie komen er in het
bestuur en hoe?

Ieder coöperatielid kan zich kandidaat stellen. Tijdens de eerste
Algemene Ledenvergadering (ALV),
het belangrijkste orgaan van de cooperatie, kiezen leden het bestuur.
Ieder lid heeft een gelijke stem.
Het ALV stelt de begroting en jaar-

rekening vast. Ook kan zij regels en
reglementen vaststellen en toestemming geven om te investeren of te
verkopen.
Wat gebeurt er met
bestaande commissies?

De commissies blijven bestaan
onder de Stichting Dorpsoverleg.
Commissie Energiek gaat onder de
coöperatie vallen. Als het gunstiger
is, kunnen commissies vanuit de stichting naar de coöperatie overgaan.
Blijven de verenigingen
zelfstandig?

Jazeker, verenigingen (tennis,
voetbal, ouderenbond) blijven
zelfstandig. Je gaat samenwerken
ten gunste van gezamenlijke belangen. Welke dat zijn? Dat spreek
je samen af. Voor een activiteit als
het samen inkopen van materialen
of een verzekering kunnen leden
afspraken maken. Ook qua inkomsten verandert er niets; verenigingen
behouden hun eigen inkomsten.
Belangen behartigen
voor verenigingen
en personen door
gezamenlijk te ondernemen. Mooi dat wij
in het pittoreske Elsendorp zelf voordeel behalen door
samen te werken en te blijven
ontwikkelen. Wij kunnen zo de toekomst aan, met gelijke kansen en
voordelen voor iedereen. En ieder
kan zijn mening geven over keuzes.
Luuk Christiaans

De activiteiten worden in het begin
vanuit huis of vanuit De Dompelaar
gedaan.

Hoe zit het met
belasting en btw?

Een coöperatie moet btw rekenen
en vennootschapsbelasting betalen.
Als de coöperatie winst uitkeert aan
haar leden, geldt geen dividendbelasting. Vragen over de belastingen
zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Hiervoor is een betaalde
adviseur in de arm genomen.
Met z’n allen werken aan
een gemeenschappelijk doel.
Niet denken in hokjes maar aan
het groter belang. Een dorpscoöperatie, een innovatief toekomstgericht idee. Want nu gaat het goed,
maar hoe gaat
het later?
Max de Zeeuw

Wat nu door vrijwilligers
gebeurt, blijft dat zo?

Wat goed loopt, houden we zo,
ook voor vrijwilligerswerk. De coöperatie draait eerst op vrijwilligers.
Als het winstgevend wordt en meer
werk vraagt, kun je kiezen voor
betaalde medewerkers. Daarvoor
moet wel loonheffing betaald worden.
officiële stukken: moet de
coöperatie die aanleveren?

Coöperaties moeten een jaarrekening deponeren bij de Kamer van
Koophandel. Er moet een beperkte
balans (digitaal) gedeponeerd worden. Financiële informatie is voor
iedereen beschikbaar. Het bestuur
maakt de jaarrekening, de leden
moeten hun goedkeuring geven.
Hoe zit het met
aansprakelijkheid?

In de statuten staat wie aansprakelijk is voor (financiële) schade. De
Dorpscoöperatie Elsendorp kiest

voor uitgesloten aansprakelijkheid
waarbij leden niet aansprakelijk zijn
voor het tekort.
Wat is het financiële
voordeel?

Het eerste doel is voordeel behalen
door gezamenlijk ondernemen en
dat investeren in het dorp. Winst is
geen primair doel. Voor leden moet
er een voordeel zijn, zoals besparing op energiekosten, betere zorgvoorziening, goedkopere inkoop
van materialen voor verenigingen.
Hebben niet leden ook
voordeel?

De coöperatie-activiteiten hebben
op de gehele gemeenschap een
positief effect. Iedereen kan aanhaken bij aanbiedingen, maar leden
hebben wel meer voordeel.
Wie kunnen lid worden?

Elsendorpers en mensen die een
band hebben met Elsendorp. Dus
als je kinderen op school hebt, een
bedrijf in Elsendorp. Ook verenigingen kunnen lid worden.
Pater van den Elsen zou trots zijn
op zijn dorp. Ondernemen,
verbinden, verenigen, zeggenschap,
gemeenschap, samenwerking,
leden, betrokkenheid, gezamenlijk.
Allemaal van toepassing op ons,
Elsendorpers.
Daarom meedoen.

Wat kost het?

Je betaalt contributie. Bijvoorbeeld:
per persoon 12,50 euro, een
gezin 20, een vereniging, bedrijf of
eenmanszaak 25, andere bedrijven
50 euro. De ledenvergadering stelt
de contributie vast. Contributie is
voor de kosten van vergaderen,
reiskosten, printen. Bij elke activiteit
kan om een ledenbijdrage worden
gevraagd. Meedoen levert voordeel op.
Hoe ga je leden werven?

Via mond-tot-mondreclame, een
huis-aan-huisactie, via D’n Elsendorper, de website, via e-mail,
twitter en facebook willen we
leden werven.
Samen doen
we het, samen
gaan we ervoor:
Dorpscoöperatie
Elsendorp!
Ties van Gulick

Welke items komen er onder
de coöperatie, naast zorg
en energie?

We starten met energie, zorg en
collectieve inkoop. In de toekomst
zouden ook glasvezel (snel internet),
buurttaxi, dorpspreventie, groenonderhoud onder de coöperatie
kunnen vallen.

Jozef van Bommel

Hoe kun je lid
worden en hoe kun je eruit?

Je kunt je straks bij het bestuur
aanmelden als lid. Opzeggen moet
schriftelijk. Er is een opzeggingstermijn aan verbonden. Er is geen
sprake van uitkopen. Het lidmaatschap is geheel vrijwillig.

“It takes a village to raise
a child.”Denk aan Kindcentrum
de Dompelaar. Ouders en
verenigingen in een fijne sfeer
voor iedereen: Like me; de kracht
van het samen oppakken. Dit is
ook wat de dorpscoöperatie beoogt.
Mireille
Janssen-Denessen

En de dorpscoöperatie heet................?
Wie bedenkt een goede naam?
Natuurlijk, we kunnen Dorpscoöperatie Elsendorp als naam gebruiken,
maar er zijn vast andere ideeën.
Namen die beter, leuker of swingender zijn. Een naam die aangeeft
dat Elsendorp een actieve, levendige gemeenschap vormt. Iedereen
mag mee doen!

De Jury

De werkgroep dorpscoöperatie
kiest onder toeziend oog van de
notaris drie namen uit de inzendingen. Die namen worden gepubliceerd in D’n Elsendörper en op de
website. Alle Elsendorpers kunnen
vervolgens stemmen op hun favoriete naam.

Insturen voor 30 september

Hebt u een goed idee voor een
naam? Mail de naam naar
cooperatie@elsendorp-online.nl.
U kunt uw idee ook bij de Dompelaar in de brievenbus doen. Zet
‘naam coöperatie’ op de envelop.
Stuur uw idee in voor 30-09-16

Pater Gerlachus
van den Elsen

De bekendmaking

Tijdens de algemene dorpsoverlegvergadering wordt de winnende
naam bekendgemaakt. De bedenker van de winnende naam krijgt
eeuwige roem en een attentie als
beloning voor zijn goede suggestie.

Woordzoeker Elsendorp

Gerlachus van den Elsen
(Gemert, 1853 - 1925) werd
geboren in het huidige boerenbondsmuseum. De Boerenapostel, studeerde in Gemert aan de
Latijnse school. Hij is de grondlegger
van De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in 1896, het
huidige ZLTO, en van vele boerencoöperaties. Hij was de oprichter
van de Boerenleenbank in 1898,
die later opgegaan is in de Rabobank. Pater Van den Elsen is de
naamgever van ons dorp. Hij was
oprichter van vele coöperaties.
Een coöperatie in het dorp dat zijn
naam draagt, kan niet uitblijven.

werkgroep
coöperatie

Vragen?

Colofon

Stel ze aan Willy Donkers
0 6 - 22411695 of mail naar:

Aan deze krant werkten mee:

cooperatie@elsendorp-online.nl
Voor meer informatie en een uitgebreide toelichting op de vragen
en antwoorden kunt u terecht op:

www.elsendorp-online.nl
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Willy Donkers,
voorzitter Dorpsoverleg
Tiny Janssen,
voorzitter Commissie 1500
Henrie van Summeren,
voorzitter Commissie Energiek
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voorzitter Commissie Brede School
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