DE WEG VAN KENNISMAKING NAAR LIDMAATSCHAP

Je hebt de website van De Kraanvogel gelezen en je wilt wel wat meer weten.
Hoe dat gaat, lees je hier. Tot en met hoe je lid kunt worden.

Stap 1: Je wilt meer weten over De Kraanvogel
Je hebt de website goed gelezen en bent nieuwsgierig geworden. Wat zijn
het voor mensen, hoe gaat het eraan toe en wat voor plannen zijn er
precies. Kortom: je wilt kennismaken en misschien een keer komen kijken.
Als je het contactformulier op de website invult, nodigen we je uit voor een
eerste persoonlijke kennismaking.
We vertellen je hoe we bezig zijn, hoever we zijn en we praten samen over
wat er mogelijk is om meer van elkaar te weten te komen.
Vinden we aansluiting bij elkaar, dan nodigen we je graag uit om een paar van onze bijeenkomsten bij te
wonen. Soms hebben we veel te bespreken, maar het is ook altijd bij elkaar komen: gezellig, cultureel,
culinair, creatief. Kom maar kijken!

Stap 2: Je hebt serieus belangstelling en wordt aspirant-lid
Wil je na een paar bijeenkomsten nog steeds blijven komen, dan
hebben we een gesprek over het aspirant-lidmaatschap. Daarmee zit
je nog nergens aan vast, je kunt elk moment nog zeggen dat je toch
niet verder mee wilt doen en eruit stapt. Je hebt wel echt
belangstelling en je wilt kijken of je genoeg betrokkenheid ervaart om
uiteindelijk buren van elkaar te willen worden.
Als je zo ver bent, gaat er een mail naar alle (aspirant-)leden dat je
voortaan als aspirant-lid meedoet aan onze gemeenschappelijke
activiteiten, besprekingen e.d.
Je wordt op de namenlijst bijgeschreven en krijgt alle mails, apps, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor
bijeenkomsten, vergaderingen, activiteiten en wat er nog meer zoal rondgaat.
In alle besprekingen praat je als aspirant-lid ook helemaal mee. Alleen als we beslissingen nemen, ga je pas
meedoen als je lid bent.
Vanaf dit moment betaal je een bijdrage van vijf Euro per maand per persoon, per jaar te voldoen (meer is welkom!). Is
de hoogte van dit bedrag mogelijk een punt voor je, aarzel dan niet en neem contact op met de penningmeester om
daar een oplossing voor te vinden.
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Stap 3: Je wilt lid worden
Je doet dus enige tijd als aspirant-lid mee aan
gemeenschappelijke activiteiten, besprekingen e.d.
Zo kom je er zelf achter of je inderdaad genoeg betrokkenheid
ervaart en kunt laten zien. Zo komen de andere (aspirant-)leden
erachter of ook zij betrokkenheid ervaren.
Op deze manier maken we wederzijds een inschatting of we
elkaar als buren zullen kunnen zien.
Gedurende deze periode is het bestuur beschikbaar voor vragen,
opmerkingen of problemen. Voor jouzelf, maar ook voor de (aspirant-)leden om eventuele bezwaren tegen
jouw mogelijke lidmaatschap aan te geven en te bespreken.
Als alles positief verloopt en als het na een tijdje actief meedoen duidelijk voor je is geworden dat je lid wilt
worden, kun je dat bij het bestuur aangeven. We houden dan een toelatingsgesprek.
Is dat van beide kanten goed, dan gaat er een mail naar de (aspirant-)leden dat jij klaar staat om lid te
worden.
In de eerstkomende ledenbijeenkomst onderteken je dan een document met de doelstellingen, waarden en
principes van De Kraanvogel.
Daarmee ben je lid geworden en heb je òf een plek op de wachtlijst, òf er word je een woning toegewezen.

Je betaalt dan een entreegeld van 100 Euro per persoon bij een individueel lidmaatschap en 75 Euro per persoon als je
voordeurdeler bent.
Je stemt vanaf nu mee met alle beslissingen die we met elkaar nemen. Met één uitzondering: over de toewijzing van
woningen worden besluiten alleen genomen door leden die al een woning hebben en niet door wachtlijst-leden.
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In schema gezet:
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