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We gaan onze eerste grond kopen!
Het was hard werken de afgelopen weken om alles klaar te maken voor de start
van de website en tevens de (proef)start van de ledenwerving. In het weekend
van 9 november gingen we van live. En los van wat kleine onverwachte "hikken"
liep eigenlijk alles voortvarend. De eerste aanmeldingen kwamen binnen
(inmiddels ruim 200) én de eerste reacties. Die waren hartverwarmend mooi. In
deze nieuwsbrief hebben we er een paar opgenomen.
Maar er is meer: Zoals de kop boven dit stukje al aangeeft gaan we in januari
ons eerste perceel grond kopen. En: ons eerste promotieﬁlmpje is klaar. En dat
is tevens het moment om richting de media te gaan. Alle 3 onderwerpen komen
verderop in deze nieuwsbrief terug. En nog meer....
Veel leesplezier,
Franke, Jaap, Lucas, Herman, Nelleke, Nico, Tamar en Edith
24 november 2019

"Dit is exact wat we nu in Nederland nodig hebben!"
Sonne Copijn (directeur Bee foundation en winnaar Heimans & Thijsse prijs 2019)

Promotieﬁlmpje is klaar
Morgen (maandag de 25e) zetten we hem op Facebook, Linkedin en Twitter.
Met het verzoek om hem zoveel mogelijk te delen.
Als je nu het ﬁlmpje wilt delen met je vrienden, kennissen en familie,
bijvoorbeeld via Whatsapp, dan kan dat door de URL van de website van Land
van Ons te kopiëren naar je Whatsapp bericht.
Doe het, en.... een aansporing erbij om lid te worden van Land van Ons en mee
te doen aan het herstel van onze biodiversiteit en ons landschap.
En dat is ook waar het ﬁlmpje over gaat: biodiversiteit is MEER dan een
huppelend konijn of een ﬂadderende vlinder. We leggen de relatie naar de
absolute noodzaak van een gezonde biodiversiteit voor de mens. En we leggen
uit waarom we als burgers het initiatief moeten nemen en het niet aan de
politiek of landeigenaren moeten overlaten.
We zijn erg benieuwd of het ﬁlmpje gaat aanslaan. Laat je reactie horen door
een mailtje te sturen naar info@landvanons.nl.

"Wat een fantastisch initiatief! Ik doe in ieder geval mee, noteer
mij maar vast"
(Petra Sips, Stichting Natuurlijk Achterhoek).

Communicatie strategie aankomende tijd
Aankomende week treden we voor het eerst naar buiten met een persbericht,
dat we via het ANP gaan verspreiden. Het promotieﬁlmpje doen we erbij in de
hoop dat dat ook wordt gedeeld. Het is natuurlijk altijd afwachten of media het
spontaan gaan oppakken. Gebeurt dat niet, dan gaan we in de dagen daarna
diverse media rechtstreeks benaderen. BELANGRIJK: Indien leden zelf toegang
hebben tot (lokale) media: schroom niet om ze te benaderen. Heb je
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een klant en klare tekst: mail
ons en wij zorgen ervoor.
We gaan natuurlijk ook verder met het posten van berichten op de social media.
En we gaan vakbladen benaderen voor een redactioneel stuk. Indien nodig
combineren we dat met een advertentie in het betreffende blad. We hebben
geen grote budgetten voor andersoortige media-campagnes. We zullen het
echt moeten hebben van free publicity, hard werken en veel creativiteit. Dus alle
ondersteuning is meer dan welkom.
Tot slot zullen we elke bijzonderheid aangrijpen om weer naar buiten te treden.
De aankoop van een perceel grond is een mooi voorbeeld daarvan. Voor de rest
is het maatwerk en vooral snel reageren op mogelijke kansen voor publiciteit.

We gaan grond kopen!
In de loop van januari willen we ons eerste perceel grond gaan kopen. Voordat
het zover is moet er nog wel het één en ander gebeuren:
De MijnGrond omgeving op de website moet klaar zijn, zodat leden de
gelegenheid krijgen kapitaal te storten voor m2's. Die technische
aanpassing zal naar verwachting kort na het kerstreces gereed zijn.
Er zal een buffer moeten zijn om de aankoop te kunnen voorﬁnancieren,
omdat we niet van te voren weten welke bijdrage leden gaan leveren.
Jaap en Franke zullen een stuk voor onze rekening nemen in die
voorﬁnanciering en we zijn in gesprek met het Nationaal Groenfonds. Ook
gaan we de aankomende paar weken gesprekken voeren met mensen die
ons benaderd hebben en mogelijk interesse hebben om een bijdrage te
leveren.
En dan het allerbelangrijkste:....................welk perceel gaan we het eerst
aankopen?

Onze leden kunnen suggesties aandragen
Land van Ons is van ons allemaal. Onze leden dus. We dagen dus al onze leden
bij deze uit met suggesties te komen. De suggesties moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Het te investeren bedrag voor deze aankoop blijft beneden de €300.000,-.
2. Op de aan te kopen grond dient geen verplichting te liggen in de vorm van
bijvoorbeeld een pachtovereenkomst, omdat dat de mogelijkheden voor
aanpassingen beperkt. Is er wel sprake van een pachtovereenkomst, dan
moet duidelijk zijn dat de pachter daar afstand van wil doen.
3. Omdat dit ons eerste perceel is, moeten er aansprekende mogelijkheden
zijn voor verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Dit perceel
zal immers een soort wenkend voorbeeld moeten zijn naar niet leden van
Land van Ons, om zich ook aan te sluiten.
4. De bestemming op de grond moet landbouwgrond zijn.
5. En tot slot: het perceel moet binnen de landsgrenzen liggen.
Natuurlijk zijn er andere selectiecriteria te bedenken, maar ook daarvoor geldt
dat we benieuwd zijn naar de ideeën en inzichten van onze leden.
Weet je een interessant perceel te koop, mail de gegevens dan met zoveel
mogelijk informatie door naar bestuur@landvanons.nl. Doe dat uiterlijk 27
december 2019. Begin januari komen we dan met een lijst van de ingediende
voorstellen (zonder daarbij de exacte percelen vrij te geven, want dat zou de aankoop kunnen
bemoeilijken).

Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden. We gaan de aankomende weken
nadenken hoe we dat goed kunnen vormgeven, bijvoorbeeld over de vraag
welke criteria we hoe zwaar laten meewegen. Wordt vervolgd....

"Jullie plan ‘Land van Ons’ klinkt mij als muziek in de oren. Aan de
juiste knoppen draaien om de biodiversiteit in Nederland op te
krikken"
(Michiel Bussink, Lettele).

Bestuurlijke aansturing: hoe en wat

Hier kwam een vraag over van één van onze leden. Letterlijk was de vraag: "kan
je helderder maken hoe de inspraak van de leden werkt? En ook met betrekking
tot de algehele aansturing, de directeur etc?"
Het meeste is in de statuten van de coöperatie na te lezen (zie de website). Een
paar punten lichten we er even uit.
Een coöperatie kent een bestuur, dat op dit moment bestaat uit beide
oprichters. Ergens in het 1e jaar, als duidelijk is geworden dat de
coöperatie ook in een behoefte voorziet, zullen wij leden uitnodigen zich
kandidaat te stellen voor een rol in het bestuur.
Voor de omvang en het gewenste proﬁel zullen wij een voorstel doen,
maar het is uiteindelijk de ledenraad die erover beslist.
Tot die tijd betrekken wij onze leden zoveel mogelijk bij alle punten. Zo is
er al een oproep uitgegaan om zich aan te melden om mee te denken en
te doen. En is er nu hetzelfde gedaan voor wat betreft de aankoop van de
eerste grond.
Voor begroting en jaarrekening worden ledenvergaderingen
georganiseerd, waar leden besluiten nemen.

Twee cadeautips voor de feestdagen
Prachtig vormgegeven prentenboek
over de diversiteit aan leven op
aarde. Leeftijd 3-12, maar eigenlijk

Steeds populairder wordend cadeau:
2 jaar lidmaatschap van Land van
Ons + 1 m2 grond voor €25, verpakt

voor iedereen. plm. €13.

in een unieke boodschap van de
gever van het cadeau.

Nicola Davies met illustraties van Emily Sutton.

Zeker ook geschikt voor al diegenen die

Uitgeverij Veltman

onverwacht een cadeau moeten hebben. Binnen
3 minuten op de plaats van bestemming.

Land van Ons missie en visie
De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van

van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond

(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.

letterlijk de bodem is onder ons
bestaan. En daarmee een tegenwicht
en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.

Nog geen lid? Doe nu mee!
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