ONTWIKKELING VAN ONZE
TOEKOMSTVISIE
1 november - Bij de laatste ALV in mei 2018 werd

al genoemd dat we graag een toekomstvisie
zouden zien voor de Energiecoöperatie Leur
(ECL.) Afspraak was dat Ton Baaijens en Chris
Vennekens een plan zouden opstellen. Het werd
een methode die “World Café” genoemd is en
waarover de bestuursleden op 1 november uitleg
kregen. Hierbij wordt via een brainstormsessie gekeken wat belangrijk zou zijn (volgens de leden) om
te gebruiken voor de toekomstvisie van ECL, gevolgd door een stappenplan. Daarover later meer…
Het bestuur was enthousiast en besloot om op deze
manier met de leden de discussie te gaan voeren.
Na deze goede voorbereiding is de gekozen strategie om een beeldvorming tot stand te brengen gebruikt voor een Bijzondere Ledenvergadering (BLV),
gehouden op 27 november jongstleden. Er waren
een vijftal thema’s voorgesteld voor de discussies
aan de thema-tafels.
27 november - Met een opkomst van een 30-tal leden werd deze BLV gehouden in de Hagert in Leur.
Na koffie en een openingspraatje (met korte uitleg over de te volgen methode), werd in groepjes van
5 à 6 man over één bepaald thema de discussie gestart. Op een groot vel papier werden de opmerkingen geschreven passend bij de geselecteerde onderwerpen/thema’s. Steeds werd na ongeveer 15 tot
20 minuten van thematafel gewisseld, waarbij 1 lid bleef zitten om de discussie uit de vorige groep
voort te kunnen zetten. Het enthousiasme van het bestuur op 1 november kreeg een vervolg in de
vorm van mooie discussies tussen de leden. Leuk om te zien, goed om mee te maken en ook om te
ervaren hoe de betrokkenheid bij de leden groeide! Nadat alle gesprekstafels gepasseerd waren, werd
de opbrengst van de discussies nog gewaardeerd door de leden: men kon een rode of groene sticker
plakken bij het onderdeel van het thema waar men positief (groen) of negatief (rood) tegenover stond.
Ook hier weer een leuke onderlinge discussie.
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De opbrengst werd vluchtig met de aanwezige leden besproken en zal nader uitgewerkt worden door
Chris en Ton. Dit zal in de eerste bestuursvergadering van 2019 gepresenteerd worden aan de overige
bestuursleden. De leden werden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de ontwikkeling van
onze toekomstvisie.

Dick Vogelzang
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