WISSELING VAN DE WACHT BIJ HET VERENIGINGSBUREAU ÚS KOÖPERAASJE
Fries om utens: Een droom vervullen in Finland
"Tiid hâld gjin skoft!" - zes jaar lang heb ik
mogen werken bij misschien wel één van de
meest leukste, bijzonderste en interessantste
ondernemingen ooit in mijn leven. Begin april
2014, net nadat NLD de leveringsvergunning
had gekregen, kon ik gelijk aanschuiven bij
een bestuursvergadering en 's avonds daarna
een ALV. Toen nog in het Green Experience
Center!
Van groene energie en energiecoöperaties
wist ik toen nog maar weinig - ik heb in de
jaren daarna veel geleerd, gedaan en gezien! Presenteren bij dorpsbelangen,
werkgroepen adviseren, de ALV's in De Trilker, de website onderhouden, met
Johan door Ferwerderadiel op koöperaasje tour, op markten staan, 's avonds laat
weer terug naar huis van een presentatie - moe maar voldaan. Us Koöperaasje en
het energiebedrijf doen datgene waar ik in geloof, waar ik voor sta en ik ben blij en
trots dat ik hier aan mee heb mogen werken. Hierdoor heb ik ook veel leuke
mensen mogen ontmoeten - ik zal jullie zeker missen!
Want inderdaad, het was eerder al gezegd, ik vertrek naar Finland (had er al
moeten zijn!). In 2019 nam ik deze beslissing nadat er een kans voor mij lag om
mijn andere droom in vervulling te brengen: een carrière in de muziek en het
hebben van een eigen platenlabel. Waarom dan in Finland en net yn Fryslân? Ik
heb vijf jaar geleden mijn Finse liefde Jenny ontmoet en we hebben ervoor gekozen
om ons leven samen op te bouwen in Finland.
Ik had jullie graag op een reguliere ALV willen spreken, maar helaas kwam Corona
om de hoek kijken. Dus via deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor
deze mooie tijd.
Ik wens jullie heel veel succes, en ook plezier, om Fryslân duurzamer te maken!
Groeten, Jornt Elzinga

Een nieuw gezicht bij het verenigingsbureau
Na ruim 20 jaar werkervaring te hebben opgedaan in
het Friese bedrijfsleven, heb ik vanaf 2016, in mijn
geboorteplaats Sneek, een communicatiebureau.
Sindsdien voer ik allerlei werkzaamheden uit voor
diverse opdrachtgevers. Van ondersteuning op
kantoor tot het maken van teksten voor online media.
Mijn specialiteiten: organiseren, teksten schrijven,
social media, flexibel en bovenal creatief zijn.
Voor mijn eerste Rasterhoff festival onder de noemer
‘Grutsk & Grien’ ben ik me meer gaan verdiepen in
lokale producten en diensten van ondernemers en
organisaties die een duurzame toekomst op nummer
1 zetten en handelen vanuit een groen hart. En die
zijn er gelukkig steeds meer...
Zo kwam Ús Koöperaasje ook op mijn pad.
Een organisatie waar ik sinds begin april als communicatie- en
bureaumedewerker gemiddeld 1 dag per week aan de slag ben.
Ik zie ernaar uit om me in te zetten voor de energiecoöperaties die aangesloten zijn
bij Ús Koöperaasje.
Tot snel! Astrid Koops-Tippersma

