
  

Initiatief beschrijving 

Naam initiatief  : 
Naam initiatiefnemer : 
Contactpersoon : 
Contactgegevens : 

1. Aanleiding en doelstelling van het initiatief 

a. Aanleiding. - Wat is de aanleiding voor dit initatief? (max 15 regels) 

b. Doelstelling. - Wat wil het initiatief bereiken? (max 15 regels) 

c. Strategie. - Hoe ga je dit bereiken? (max 15 regels) 

2. Verenigbaarheid met de (im)materiële doelstelling van de CV Woldwijk 
 
Coöperatieve Vereniging Woldwijk selecteert haar initiatieven mede op basis van 
de verenigbaarheid met de (im)materiële doelstellingen. Geef een toelichting op 
onderstaande aspecten.   

a. Duurzaamheid. - Wat doet het initiatief op het gebied van duurzaamheid? (max 15 
regels) 

b. Toegevoegde maatschappelijke waarde. - Welke maatschappelijk toegevoegde 
waarde heeft het initiatief voor Ten Boer? (max 15 regels) 

c. Materieel en immaterieel / verdienmodel. - Wat is het verdienmodel en waarin zit 
de materiële én immateriële ‘winst’? Er worden niet per se cijfers of een begroting 
verwacht, maar wel een verhaal waarin duidelijk wordt hoe het initiatief zich zelf 
op dit vlak organiseert. (max 15 regels) 

3. Ruimte, ruimte gebruik, planning en implementatie kern- en afgeleide activiteiten  

a. Kernactiviteit. - Wat is de kernactiviteit waar het initiatief mee bezig wil gaan op 
Woldwijk? (max 15 regels) 
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b. Afgeleide activiteit. - Welke afgeleide activiteiten zijn er uit de kernactiviteit op 
te maken? Oftewel, wat wil je daarnaast nog meer gaan doen op Woldwijk?  (max 
15 regels) 

c. Ruimtebeslag. - Welke ruimte en hoeveel (m2) heeft jou initiatief nodig? En zijn er 
bepaalde voorkeuren voor deze ruimte? (max 15 regels) 

d. Tijd. - Wanneer wil het initiatief beginnen en wat is de looptijd?  
 
Toelichting: CV Woldwijk heeft de gronden in bruikleen voor een periode van 20 
jaar vanaf 2017. Bewoning is toegestaan voor een periode van maximaal 10 jaar 
met een eventuele verlening van nog eens 10 jaar. (max 15 regels) 
 

4. Meerwaarde - Hoe zie je de meerwaarde van jouw initiatief voor de CV Woldwijk, ook 
kijkend naar alle initiatieven die er zijn in het gebied?  
 
 

5. Extra toelichting - Het initiatief wordt beoordeeld in de eerstvolgende Algemene Le-
denvergarding die maandelijks plaats vindt.  
 
Is er nog iets wat je wilt toevoegen aan deze initiatiefbeschrijving of wilt laten weten 
aan de coöperatie? (max 15 regels)  
 
 

6. Bijlages - Voeg hier eventuele bijlages toe zoals impressies, tekeningen van het initia-
tief en andere zaken waarvan jij denkt dat het belangrijk is voor een juiste beoorde-
ling van het initiatief.  
 
 

  2


