
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerntaken/ activiteiten coöperatie Gebiedonline 
Gebiedonline is ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten IJburg groeide 
de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt en 
in de coöperatie Gebiedonline ondergebracht. Hiermee is het online platform beschikbaar voor 
de leden van deze coöperatie. Dit zijn vertegenwoordigers van lokale netwerken in verschillende 
dorpen en steden in Nederland.  
 
Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door 
verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen. Alle leden 
zien in lokaal georiënteerde netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en 
democratische vernieuwing. Doordat de leden samenwerken, wordt het platform beter en gaan 
de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in 
lokale netwerken samen waarde kunnen creëren met behulp van hun eigen online platform. De 
leden komen maandelijks bijeen om de verdere ontwikkeling te bespreken.  
 
Contributie 
1e jaar;  

Instapcontributie voor een lid bedraagt 2000 euro (alle bedragen in deze alinea zijn 
exclusief btw). Daar mee krijg het lid toegang tot volledig gebruik van het platform 
(www.HalloIJburg.nl  is een goed voorbeeld).  
 

2e jaar;  
Het tweede jaar lidmaatschap bepaalt ieder lid zelf of hij/zij 500, 1000 of 1500 euro 
betaalt. We gaan uit van vertrouwen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leden. 
1000 euro is het uitgangspunt, wie dat kan betaalt 1500 euro of meer. Als een lid geen 
1000 euro kan betalen mag er (schriftelijke gemotiveerd) 500 euro betaald worden. De 
bijdragen die de leden voorstellen worden door de andere leden geaccepteerd tenzij er 
bij één of meerdere leden zwaarwegend bezwaar bestaat.  
 

3e jaar;  
De contributie voor het derde jaar lidmaatschap moet nog worden vastgesteld door de 
ledenraad.  
 

4e jaar en verder; 
 Het doel van de coöperatie is dat zoveel mogelijk lokale netwerken voor het realiseren 

van hun doelen een geavanceerd online platform kunnen gebruiken. Daarom willen we 
enerzijds het platform beter maken en anderzijds de drempel voor gebruik verlagen. Het 
doel is de contributie telkens verder omlaag te brengen. 
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Vermogen/ besteding 
De leden creëren samen waarde binnen het online platform Gebiedonline. De kernactiviteit van 
de coöperatie is het gezamenlijk door ontwikkelen van het online platform Gebiedonline. 
Onderscheidend aan deze werkwijze van Gebiedonline is dat het eigenaarschap van het platform 
en daarmee de (potentieel) gegenereerde data binnen de lokale platformen van een ideële 
coöperatie is en dat de leden gezamenlijk de ontwikkeling bepalen. De leden van de coöperatie 
stellen samen een ontwikkelagenda vast, waarbij de leden besluiten (bij ‘consent’) waar de 
coöperatie de inkomsten aan besteedt. Over de ontwikkelagenda is de coöperatie ook 
doorlopend online in gesprek.  
 
De penningmeester beheert het vermogen en koppelt tweejaarlijks terug middels een 
halfjaarververslag en jaarverslag, eventueel gecontroleerd door een benoemde 
controlecommissie door de leden.  
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