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Eenmalige inleg
ecologische

voedselcoöperatie Emma
Wilt u bijdragen aan een regionale
duurzame economie?
Word dan lid van de coöperatie!

Waarom een voedselcoöperatie?
Door van de natuurvoedingswinkel Emma een
coöperatie te maken kunnen we deze winkel in

De inleg per coöperatie-lid bedraagt
minimaal €100,-. Deze inleg wordt
terugbetaald bij einde lidmaatschap.

stand houden en bijdragen aan de regionale

Maandelijkse contributie

economie. De coöperatievorm is hiervoor
geschikt, omdat zowel leveranciers als klanten
mede-eigenaar kunnen worden. Lasten en
lusten worden zo met meerderen gedeeld. Ook
is op deze manier individuele

De maandelijkse contributie bedraagt €10,-.
Deze wordt gedurende het volgend boekjaar
terugbetaald via kortingen of winstuitkeringen, afhankelijk van omzet en winst.

aansprakelijkheid uitgesloten.

Voordelen van lidmaatschap
• Bijdragen aan regionale productie van
biologisch voedsel.
• Bijdragen aan een eerlijke handel.
• Samen geld investeren in een
regionaal duurzaam doel.
• Rendement van uw lening ontvangen
in de vorm van koopbonnen of
uitkeringen.
• Kleinschaligheid en persoonlijke sfeer

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering komt eens
per halfjaar bijeen.

in de winkel behouden.
• Meedenken, meepraten, meewerken
voor een sterke coöperatie.

Waar beslist u als lid over mee?
•
•
•
•
•
•
•

winkeltijden;
uitbreiding van economische activiteiten;
bestuurssamenstelling en -taken;
aanpassing statuten en reglement;
hoogte van inleg en contributie;
eindejaarskortingen en -uitkeringen;
activiteitenagenda.

pagina 4

pagina 5

pagina 6

Hoeveel leden zijn er nodig?
Ons streefdoel is om bij oprichting 50 leden te
kunnen inschrijven en het ledenaantal binnen
een jaar te verdubbelen.

Hoe coöperatie-lid worden?
U kunt zich opgeven in de winkel of via de
website van Ecocentrum Emma.

Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de
leden. Het komt eens per maand bij elkaar.

Aanmelding voor dagelijks bestuur
Voor een bestuursfunctie kunt u zich
aanmelden bij de voorzitter:
Alfons Uijtewaal, post@huizeaarde.nl

Het belang van werkgroepen
In een werkgroep kunt samen met andere
leden de coöperatie verder ontwikkelen.

Wat voor werkgroepen zijn er?
Op het ogenblik (jan. 2016) bestaan de
volgende werkgroepen:
• Producten vergelijken;
• Sociale media & webshop;

Hoe u daarnaast aan de coöperatie
kunt bijdragen:
• door een functie in het dagelijks bestuur;
• door deelname aan een werkgroep;
• met extra financiële participatie door a)

• Relaties met streekproducenten & excursies
en werkbezoeken;

Voedselcoöperatie Emma i.o.
p/a Ecocentrum Emma
Adres: Emmastraat 189, 7513 BC Enschede
Tel.: 053 434 81 45 / 06 11 35 62 36
Website: ecocentrumemma.nl
Email: info@ecocentrumemma.nl

• Praktisch vrijwilligerswerk;
• Administratie & boekhouding;
• Ledenadministratie & -activiteiten.

uw inleg in de coöperatie te verhogen, en
b) een extra investeringslening aan de
coöperatie te doen;
• door vrijwilligerswerk in de winkel.

Aanmelding werkgroep
Voor een werkgroep kunt u zich aanmelden bij
de secretaris: Evelien Riesmeijer,
evelien@riesmeijer.com
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