Dorpscoöperatie

HOLLANDSCHEVELDVERBINDT

IN ONS DORP ZORG J E SAMEN VOOR GOEDE ZORG!
Hollandscheveld krijgt zijn eigen dorpsregisseur!
Deze regelt zelfstandig de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de inzet van de hulp door vrijwilligers
Iedere inwoner die meerderjarig is kan lid worden door de kaart hieronder in te vullen en in te leveren of te
versturen zoals op de achterkant is aangegeven. In februari houden we de eerste ledenvergadering. Dan
zullen de leden onder andere de contributie vaststellen. Laat de kans om ook hierover wat te zeggen te
hebben niet aan u voorbij gaan. Het voorstel zal zijn om de contributie vast te stellen op € 10,00 per jaar per
persoon, maar voor alle meerdere personen onder één dak geldt € 7,50 per jaar per persoon.

Doet u ook mee? Wordt dan lid!
Ja, ik/wij* word(en) lid en machtig(en) hierbij de dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt, tot wederopzegging, het jaarlijkse contributiebedrag één maal per jaar af te schrijven.
dhr./mevr.*

en partner:

dhr./mevr.*

Adres incassant:

Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt
Riegshoogtendijk 47 Postcode incassant: 7913 AA
Hollandscheveld
Incassant ID: NL56ZZZ622059350000

Woonplaats incassant:
Kenmerk machtiging**: Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Email:
IBANrekeningr**:
Datum:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HollandscheveldVerbindt doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van HollandscheveldVerbindt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
*Doorhalen wat niet van toepassing is. **Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging.

Handtekening:

S€PA Doorlopende machtiging

Naam:

Naam incassant:

Waarom een dorpscoöperatie?
De dorpscoöperatie wil zorg en welzijn van de inwoners waarborgen waardoor het mogelijk wordt
dat ze ook als hulp- en zorgbehoevende zo lang mogelijk op een verantwoorde en prettige wijze
zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen.
Dit wil de dorpcoöperatie bereiken door:
• Er naar te streven dat de saamhorigheid in het dorp wordt vergroot
• Er voor te zorgen dat de hulp- en zorgbehoevende alleen de dorpsregisseur over de vloer krijgt
om te overleggen welke zorg en/of ondersteuning vanuit de Wmo men kan krijgen en voor welke
vrijwilligersdiensten men in aanmerking komt
Uit de uitslag van de bewonersenquête van vorig voorjaar van 2014 bleek dat de inwoners van
Hollandscheveld dit graag dichtbij huis geregeld willen hebben door een eigen organisatie van het dorp zelf.
Zo’n 200 inwoners gaven aan beschikbaar te zijn voor vrijwilligerstaken.

Voordelen van een dorpscoöperatie

Een coöperatie is een vereniging!

• Wettelijke ondersteuningstaken (Wmo) en vrijwilligershulp worden kleinschalig, op dorpsniveau
geregeld
• De beslissingsbevoegdheden komen in één functie
bij elkaar. Het verbinden en afstemmen van zorg en
welzijn gebeurt binnen die ene functie automatisch
• Minder mensen over de vloer en minder papieren
rompslomp. Snel en slagvaardig afhandelen van
aanvragen

Een vereniging heeft leden nodig. Vóór de officiële
oprichting hebben zich op de informatieavond
op 6 november jl. al ongeveer 90 inwoners als lid
aangemeld. Een mooie start, maar natuurlijk niet
genoeg.
Als je de voordelen die de inwoners (kunnen) hebben
van een breed ondersteunde dorpscoöperatie goed
bekijkt, dan wil iedere inwoner wel lid zijn.

Lid worden?
Deponeer bij voorkeur uw ingevulde kaart bij supermarkt Coöp Ten Hoeve of bij supermarkt Plus Cappendijck
of bij dorpscentrum ’t Anker in de hiervoor bestemde boxen. Versturen per post zonder postzegel kan ook.
Als meerdere personen in uw thuissituatie lid willen worden, dan kunt u de aanmeldingskaart downloaden
vanaf onze website www.hollandscheveldverbindt.nl. Ze zijn ook verkrijgbaar bij de beide supermarkten en
in dorpscentrum ’t Anker.

Postzegel niet nodig
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