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Beste leden, lezers en belangstellenden,
Het gaat goed in de vereniging en goed richting Natu-Ecodorp Oosterwold!
Er staat veel in de planning en dat zal nog meer worden als de groep voor dit natu-ecodorp goed
aan de weg gaat timmeren. Samen moeten de participanten het immers ontwikkelen.
Zaterdag 11 mei komen we samen met veel nieuwe mensen op Gravingen. De uitnodigingen
hiervoor met de dagplanning zijn verspreid. Wil jij nog komen, nog niet ingeschreven? Mail ons
even en we kijken wat er nog mogelijk is.
Zondag 26 mei is het de landelijke Open Dag Naturisme. Op Chamavi (Flevoland) zijn we dan te
vinden. Leuk als je ons daar komt opzoeken. We kunnen die dag - als je dat wenst - het gebied
Oosterwold in om eens rond te kijken en te wandelen tussen de percelen die ontwikkeld zijn /
worden. We hebben een route daarvoor in voorbereiding om je daarin te (be)geleiden.
Zaterdag 22 juni staat dan onze Algemene Ledenvergadering op de rol. Daarvoor hebben we
afspraken gemaakt op de Wilgenborgh (omgeving Vinkeveen), mooi centraal in het land.
Kortom: er staan veel zaken op de rol de komende periode, en er komen er meer om de
groepsvorming en voorbereidingen vlot te trekken. We hopen dat iedere participant mee aan zal
gaan pakken en zijn bijdrage gaat leveren om het tot een succes te gaan maken.
Verder proberen we actuele informatie via de website te delen.
Veel leesplezier en tot ziens!
Edwin Roovers, voorzitter.

1. Natu-Ecodorp Oosterwold
De publicatie in de bijlage van de UIT! heeft de nodige reacties opgeleverd. Belangstelling is er dus
zeker wel voor ons initiatief. Maar belangstelling omzetten tot actie en meewerken aan de
realisatie van onze doelstellingen is een stap verder. De teller staat nu op zo’n 11
gegadigden(exclusief partners) die voor Oosterwold intekenen. Een succes dus!
Op 26 mei is er de mogelijkheid om samen een route (deels per auto / deels te voet) door het gebied
te volgen. Prima om een indruk van de ontwikkelingen en de mogelijkheden te krijgen, en stiekem
kunnen we dan vooruitdenken richting het gebied wat we gezamenlijk zouden kunnen betrekken.
Er komen natuurlijk vragen binnen waarvan we er eens wat in beeld brengen met de antwoorden:
Welke coördinaten zijn er om eens te kijken welk stukje van Oosterwold jullie gaan kopen?
Er is nog geen stuk / perceel bekend. Na de groepsaanmelding dient de voltallige groep bij de
gebiedsregisseur aan tafel te komen. Daarna kunnen we gaan zoeken in het aanbod van nog vrij
zijnde percelen en een keuze maken (de gebiedsregisseur geeft ons dan groen licht om te gaan
bepalen welk perceel (van de nog vrije percelen) wij wensen (het zetten van de zogenaamde stip).
Overigens: wij kopen dus niets voor jullie, we kopen alleen voor onszelf en onze groep!
Is het niet handiger eerst het perceel te bepalen, en dan pas te starten?
Neen, dat is onmogelijk zelfs. Wie zou dan de grond in de voorfase moeten betalen totdat
gegadigden zich gaan melden? Bovendien: de groep bewoners bepaalt samen waar ze zich gaan
vestigen, niet enkele personen. Het betreft een groepsproces en dan moet je elkaar eerst kennen
zodat je weet met wie je wat gaat opzetten. Expertises combineren. Groep eerst, grond later.
Ik wacht even met inschrijven, haak later wel misschien een keer in, dat kan toch?
Neen, helaas zijn daar maar erg beperkte mogelijkheden voor. Zodra zich twee of meer inschrijvers
van de bijeenkomst met de gebiedsregisseur terugtrekken wordt het initiatief uitgeschreven. Alleen
als er één persoon wegvalt dan kan deze dus vervangen worden. Eis is wel dat die nieuwe persoon
wel op de eerste bijeenkomst met de gebiedsregisseur al aan tafel zat (een reserve-deelnemer dus).
Wanneer hebben we dan een plek? Wanneer start de bouw?
Pas als aangemelde/ingeschreven groep/initiatief krijgen we de vrijheid binnen de vrij-beschikbare
gronden van Oosterwold te gaan kiezen waar we ons willen vestigen. Oftewel samen zoeken naar
waar onze stip geplaatst zal gaan worden. De bouwplanning doen we grotendeels samen.
Wie worden mijn medebewoners, moeten we elkaar vaak ontmoeten?
De leden / inschrijvers voor Oosterwold zullen je medebewoners worden. Volg het op de website via
wie-is-wie om een beeld te krijgen. We zullen elkaar vaak (meermaals per maand) moeten opzoeken
om uitgezochte zaken te bespreken, besluiten te nemen, de onderlinge band te versterken.
De eerste intekening voor Oosterwold verplicht dus ‘bijna’ tot niets. Het is echter noodzakelijk dat
we een groep kunnen samenstellen om te kunnen starten. Anders krijgen we niets op gang.
Geen verplichtingen? Klopt, behalve dan dat je de afspraak met de gebiedsregisseur bevestigt en bij
gaat wonen en je je serieus conformeert om in de 6-9 maanden daarna samen met de andere
intekenaars de contouren voor het Natu-Ecodorp Oosterwold te gaan vormen / ontwerpen. Alleen
als je je serieus wilt wonen in het dorp kun je dus meedoen. Zeker een periode dus om de groep te

vormen, je woonwensen en mogelijkheden te gaan verkennen en vorm te geven. Na die 6-9
maanden komen er nog erg drukke maanden / jaren achteraan, dat moet je wel beseffen. Niets gaat
vanzelf, (of je moet het aan een aannemer / bouwer uitbesteden) opbouwend samenwerken is
noodzakelijk! Samen bouwen aan een toekomst samen.
Dat zal allemaal tijd vragen want samen maken we dan een lay-out, ontwikkelplan van de
woonomgeving. De daadwerkelijke bouw-realisatie zal op zijn vroegst in 2020 gaan starten.
Einde 2019 moet je dan dus definitief gaan besluiten om deel te nemen en het woontraject in te
gaan stappen. Maar als je op het laatste moment afhaakt zijn anderen er eventueel wel de dupe van
(want dan kunnen / mogen zij ook niet verder). Het groepsproces zal leidend zijn.
Volg alles via https://www.natu-eco.eu/natu-ecodorp-oosterwold
Overigens is er al veel extra inhoudelijke informatie beschikbaar op het ledendeel van de website en
via de link naar de site van de gebiedsregisseur www.maakoosterwold.nl .
Als je in dit project een eigen woonunit wilt realiseren - inclusief een gezamenlijk terrein met de
extra voorzieningen - dan kun je het beste contact leggen met Edwin, hij is de initiator en kartrekker
en best te bereiken via voorzitter@natu-eco.eu

2. Basiswaarden vereniging Natu-Eco@EU
Basiswaarden voor een leefgemeenschap zullen er natuurlijk altijd moeten zijn en zullen zich in de
praktijk verder vormen. De statuten bieden daar al een basis voor, maar er is meer. Inge heeft hierin
het voortouw genomen en op de Algemene Ledenvergadering zal dit uitgewerkte voorstel ter
vaststelling worden voorgelegd. Suggesties en bijdragen van andere leden zijn uiteraard altijd
welkom. Hou onze website in de gaten. Leden krijgen het meegezonden voor de ALV-uitnodiging.

3. Financiële commissie / kascontrole
Inge en Nicolette hebben zich in de vorige ledenvergadering beschikbaar gesteld voor de kascontrole
van onze vereniging over verslagjaar 2018. Wiebe is volop aan de gang met de voorbereidingen.
Verder zijn er nog extra voorstellen op financieel vlak, alsmede de meerjarenbegroting in
voorbereiding voor de ALV. Leden zullen dat alles tijdig toegezonden krijgen.

4. Profielen op www.natu-eco.eu
Voor nieuwe leden worden zo snel mogelijk profielen en informatie op de website geplaatst. Dat
vraagt echter wel wat van de webmaster en onze secretaris a.i. Graag Uw begrip hiervoor als het
even wat langer duurt. Bijdragen kunt U insturen aan webmaster@natu-eco.eu

5. Vacatures: bestuurslid (secretaris) / activiteitenbeheerder
Het zal jullie niet ontgaan dat er steeds meer activiteiten voor de vereniging zijn.
Blij zijn we dat zich iemand via het Oosterwold-traject nu
heeft gemeld die mogelijk tijd kan en wil vrijmaken en aan
onze vereniging wil gaan besteden. Of deze persoon dat gaat
doen zal van de bijeenkomsten in mei en juni afhangen.
Na het vrijvallen van de secretaris-functie - begin 2018 heeft Edwin deze functie waargenomen, maar hij zal die
waarneming en activiteiten stoppen in 2019 tijdens de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Tijd voor
vernieuwing, spreiding van de werkzaamheden. Het is voor
de continuïteit en betrokkenheid zelfs beter.
Opties voor taken / verantwoordelijkheden te verdelen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ledenadministratie en contact onderhouden.
Beheer van de contacten van onze vereniging.
Beheer van de correspondentie van de vereniging
Activiteiten opzetten en coördineren voor de vereniging.
Beheer van de facebook contacten en de facebookgroep Natu-Eco@EU.
Organiseren / plannen / agenderen van de bestuursvergaderingen (o.a. per skype).
Organiseren / plannen / agenderen van de Algemene Ledenvergadering.
Archivering van de van belang zijnde zaken van de vereniging.
Opstellen van vergaderverslagen en bijhouden actielijsten.
Meewerken aan de website, blog en forum.
Etc.

Uiteraard krijg je begeleiding / ondersteuning en een goede overdracht van de werkzaamheden.
Er is zeker te overleggen over andere verdeling van de werkzaamheden met de andere bestuursleden
en al actieve leden. Dus kan en wil jij met ons de vereniging verder helpen als vrijwilliger?
Informatie / afstemming / aanmelden? Graag dan een berichtje aan Wiebe of Edwin.

6. Media & public relations
Wij zijn steeds actiever in de media-contacten, zowel naar nieuwsbrieven van andere organisaties,
Twitter, Instagram, Facebook, NFN, tijdschriften, publicaties en dergelijke. Dat vraagt veel tijd, maar
we doen het graag en met enthousiasme.
Het is ons wat te stil op de website, misschien kunnen jullie het wat activeren??
1. Er is een ledenforum / lezersforum opgezet. Handig en leuk als iedereen daar een reactie
plaatst. Prettiger voor iedereen omdat je hiervoor geen Facebookaccount nodig hebt om met
ons in contact te komen en berichten uit te wisselen met alle leden / lezers.
https://www.natu-eco.eu/ledenchat-algemeen
2. We hebben een specifieke blog opgezet voor alle ontwikkelingen en nieuws rond NatuEcodorp Oosterwold. Hier worden door ons updates verzorgd, maar iedereen kan er
natuurlijk meelezen en bijdragen plaatsen / aanleveren.
https://www.natu-eco.eu/Natu-Ecodorp_Oosterwold
3. Er is een bibliotheek met allerhande nieuwsbrieven en belangrijke documenten en
berekeningen voor de leden ingericht in het ledendeel van onze website.
Hulp nodig bij één van deze items? Mail Max als webmaster dan even: webmaster@natu-eco.eu

7. Activiteiten
Er staan de komende weken een serie activiteiten in de planning opgenomen, bijeenkomsten
specifiek voor onze vereniging. Kijk eens naar onderstaande opties en kom langs!
•
•
•

Zaterdag 11 mei zijn we op Gravingen te gast.
Zondag 26 mei zijn we op Chamavi te gast (Open Dag Naturisme)
Zaterdag 22 juni: Algemene Ledenvergadering gepland als gast op de Wilgenborgh.

We danken de besturen en vrijwilligers van collega-verenigingen die dit zo voor ons mogelijk maken.
Graag zien we jullie op die bijeenkomsten (De ALV is alleen voor leden toegankelijk en statutair voor
hen noodzakelijk om bij te wonen). Als leden iets willen aandragen op voorhand aan/voor de ALV,
dan graag voor 1 juni zenden aan secretaris@natu-eco.eu
Volg onze website met de agenda op de homepage, daar kun je zelf activiteiten toevoegen of mail
ons anders even als je leuke opties ziet om leden / lezers te gaan ontmoeten. Lukt het niet? Geef
Max, onze webmaster, even een seintje en hij helpt je zeker verder.

Samen gaan we op stap…..

