Oprichtingsvergadering  WOOLS.nu  
Aanwezig:  zie  presentielijst  
Afgemeld:  Bianca  de  Roos-‐Vonk,  Lidwina  Charpentier,  Karen  Bruinsma,  T.Wessels,  Lisette  Wijtmans,  
Gisela  van  Tol.  
Betty  Stikkers.  Mede-‐oprichtster  van  Wools.nu.  Houdt  Shetlandschapen  en  kruisingen  samen  
met  Linda  le  Grand.  Intensief  bezig  met  het  verbreden  van  kennis  over  wol  en  met  
wolverwerking.  
Linda  le  Grand.  Houdt  samen  met  Betty  Stikkers  Shetlandschapen  en  kruisingen.  Verwerkt  ook  
wel  eens  wat  wol.  
Bart  en  Tanja  Hoogeboom  Wollust.  Kaart  als  enige  in  Nederland  wol.  Is  nu  bezig  met  een  grotere  
machine.  Kan  ook  lont  maken.  http://www.kaarderijwollust.nl/    
Cocky  Hagoort  schaapskooi  Ottoland.  Wol  verwerken,  gebouw  van  de  schaapskooi  exploiteren,  
woldag.  http://www.schaapskooiottoland.nl/    
Ingeborg  Holster,  vrijwilliger  schaapskooi.  Schoonebeekers,  vachtvilten.  Heeft  zelf  40  Drentse  
heideschapen.  Secretaris  van  rasvereniging  Drentse  en  Schoonebeekers.    
Luc  Last  (samen  met  Maria  van  der  Ven)  eigenaar  van  Meervilt.  http://www.meervilt.nl/    
Marijke  Bongers.  Werkte  vanuit  de  kunstkant  al  met  vilt,  verkoopt  2  dagen  in  de  week  wol  en  
garens.  Op  facebook  ‘what  to  do  with  all  the  wool’,  probeert  te  verbinden  
https://www.facebook.com/groups/313925128708922/?pnref=lhc    
Renske  Vogel,  vriendin  van  Marijke.  Spint.  Verwerkt  de  wol  m.n.  in  sjaals.  Heeft  Teddy  dwerg  
konijntjes.  De  wol  wordt  verkregen  door  kammen.  Superzachte  wol.  
https://www.google.nl/search?q=teddy+dwerg+konijn&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ei=Zud6VKirI8LzO6afgMAB&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739    
Marianne  v.d.  Bulk.  2  jaar  geleden  het  spinnen  weer  opgepakt,  creatieve  duizendpoot.  
Saskia  Beentjes.  Bedrijf  Koester.  Maakt  lijkwades  en  urnen  van  vilt.  Ommezwaai  om  het  te  maken  
van  puur  Nederlandse  wol.  Maakt  daarnaast  interieurproducten,  maar  dat  is  puur  voor  de  
naamsbekendheid  op  feel  good  markten,  bijvoorbeeld  in  Amsterdam  http://www.koester.nu/    
Saskia  Duives,  heeft  kleine  60  Shetlandschapen,  bezig  met  wolverwerking.  Mede-‐oprichtster  
Wools.nu.  Voorzitter  bestuur  Wools  of  Holland,  Uilenstad  wol  en  schapen  
http://www.uilenstad.nl/    
Carin  Heesters,  25  melkschapen,  bestuurslid  zeeuws  melkschaap.  Verwerkt  haar  wol  en  zorgt  zelf  
voor  de  afzet.  Wil  de  oude  Nederlandse  rassen  onder  de  aandacht  brengen.  Heel  mooie  
wolsoort.  Mooie  lange  vezel,  glanzend.  Mede-‐oprichtster  Wools.nu  
Elke  de  Laat.  Kleine  Shetlandkudde.    
Hetty  Moriën.  Heeft  Karin  opgevolgd  als  penningmeester  van  WOOLS.  Fervent  handwerkster.  

Mededelingen
Op  15  november  heeft  een  bestuursvergadering  plaatsgevonden  waarin  de  doelstellingen  van  
Wools.nu  zijn  vastgelegd.  Deze  doelstellingen  zijn  per  mail  aan  eenieder  toegestuurd,  samen  met  de  
concept  statuten  en  het  concept  huishoudelijk  reglement.    
Het  voorstel  is  om  te  starten  met  een  tweetal  werkgroepen:  ‘Design’  en  ‘Wolverwerking’  

Communicatie
Meervilt  bereikt  via  de  nieuwsbrief  11.000  personen  in  Nederland.  De  doelstellingen  van  Wools  
kunnen  in  de  nieuwsbrief  worden  opgenomen.  Ook  het  verspreiden  van  flyers  is  mogelijk.  
Verschillende  mensen  hebben  aangeboden  stukjes  te  schrijven.  Eens  in  de  twee  maanden  een  
nieuwsbrief.  Er  staan  vaak  veel  discussies  op  blogs/facebook.  Het  zou  interessant  zijn  om  van  
dergelijke  discussies  een  samenvatting  te  maken  en  in  de  nieuwsbrief  op  te  nemen.    
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Marianne  wordt  benoemd  tot  contactpersoon  voor  de  nieuwsbrief.  De  nieuwsbrief  verschijnt  
eens  per  2  maanden.  Iedereen  kan  stukjes  aanleveren  voor  de  nieuwsbrief  aanleveren  bij  
Marianne.  

Werkgroepen
Werkgroep  materiaalverwerking:  via  internet  hebben  zich  reeds  aangemeld:  Lidwina  
Charpentier,  Karen  Bruinsma.  Bart  en  Tanja  gaan  ook  toetreden.  Lidwina  heeft  interesse  getoond  
in  2  werkgroepen:  in  de  vergadering  wordt  voorgesteld  dat  Lidwina  lid  wordt  van  de  werkgroep  
design.  
Werkgroep  design:  via  internet  heeft  zich  reeds  aangemeld:  Lidwina  Charpentier  en  Beatrice  
Waanders  (via  Betty).  In  de  vergadering  melden  zich  aan:  Marijke  Bongers  en  Saskia  Beentjes    

Vraag en aanbod
Wollust  kan  3  kg  per  uur  verwerken.  In  Ruinerwold  is  er  een  machine  die  25  kg  per  uur  kan  
verwerken.  De  machine  die  uit  Roemenië  komt  kan  ook  meer  aan.    
Betty  gaat  met  Arno  Vlooswijk  (Groene  Campus  Helmond)    in  januari  naar  de  Rendac.  Die  zijn  nl.  
expert  in  het  ontvetten.  Momenteel  wordt  samengewerkt  met  de  Kleine  Aarde.  De  vette  wol  
gaat  via  dat  proces  echter  nog  niet  goed.  Stel  dat  je  die  vette  wol  kunt  onderbrengen  bij  de  
Rendac  of  bij  een  rioolzuivering.  Afgesproken  wordt  dat  ook  Bart  meegaat.    
Bij  Saskia  D  hebben  zich  3  ontwerpers  gemeld  die  iets  zouden  willen  met  Nederlandse  wol.  Die  
zoeken  machinaal  verwerkbare  wol.    
Meervilt  heeft  regelmatig  vraag  naar  vilt  dat  niet  van  Merinowol  is.  (naaldvlies,  industrieel  
vervaardigd  wolvlies,  maar  niet  zo  kleinschalig)  Wil  je  zoiets  opzetten,  dan  heb  je  5  jaar  nodig.  
We  hébben  wel  wol.    
Saskia  Beentjes  staat  op  kerstmarkten  en  biedt  aan  om  producten  mee  te  nemen.  In  ieder  geval  
flyers  van  wools.nu    
Ook  Meervilt  wil  graag  weer  flyers  en  wil  hieraan  indien  nodig  ook  financieel  bijdragen.  Betty  
gaat  nieuwe  flyers  maken.  Deze  krijgen  de  vorm  van  een  leaflet  zodat  sponsoren  kunnen  worden  
vermeld.  De  leaflet  moet  niet  te  veel  tekst  vermelden,  maar  juist  naar  de  website  verwijzen.    
De  schaapskooi  Ottoland  biedt  aan  dat  kostenneutraal  van  de  locatie  gebruik  gemaakt  mag  
worden.  
  

Coöperatie Wools of Holland
Wools  of  Holland  is  een  coöperatie  die  wil  denken  in  grote  volumes  en  de  internationale  markt.  Het  
bestuur  bestaat  uit  Saskia  Duives,  Rudolf  de  Jong  (Rubia),  Marieke  van  Merwijk  (Alpaca’s),  Peter  
Duivis  (track  en  trace).  
Adviseur:  Edwin  Kooijman  (business  analist  Rabobank)  
Doelstellingen  Wools  of  Holland  
1. Nadenken  over  de  logistiek  van  grote  hoeveelheden  wol.  Uitgangspunt  is  dat  wol  waarde  heeft,  
maar  dat  die  waarde  ook  bij  de  houder  terecht  moet  komen.  Gewerkt  wordt  aan  verkorten  van  
de  keten.    
2. Track  and  trace  systeem  voor  wol.  Aan  de  wol  wordt  een  QR-‐code  toegevoegd  die  behouden  
blijft.  Momenteel  wordt  dat  systeem  gebouwd.  
3. Communicatie  over  wol  +  het  zorgen  dat  de  wol  goed  behandeld  wordt.    
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Op  de  internationale  markt  is  veel  belangstelling,  m.n.  uit  Duitsland  en  Engeland.  Men  weet  dat  
Nederlandse  wol  goede  wol  is  en  m.n.  als  er  track  en  trace  op  zit.  Er  hebben  zich  twee  grote  
bedrijven  gemeld  die  willen  afnemen,  maar  Wools  of  Holland  is  nog  in  gesprek  over  de  prijs.  M.n.  
exclusiviteit,  kwaliteit  en  ‘track  and  trace’  zijn  goede  verkoopargumenten.  
Een  track  and  trace  systeem  is  uitermate  kwetsbaar  want  het  staat  en  valt  met  gedrag.  Je  moet  dus  
opletten  wie  er  meedoet  en  zorgen  dat  dit  ook  zeer  serieus  wordt  genomen.    
Begin  januari  wordt  een  master  class  wolvriendelijk  scheren  georganiseerd.  Hierin  komt  ook  de  
filosofie  van  Wools  of  Holland  aan  de  orde.  
Wools  of  Holland  wil  ook  selecteurs  opleiden:  mensen  die  de  wol  kunnen  beoordelen  en  in  de  
juiste  zakken  kunnen  stoppen.  Dit  is  echter  eerder  een  verhaal  voor  de  lange  termijn:  ook  een  
selecteur  moet  betaald  worden  en  op  dit  moment  kan  dat  financieel  nog  niet  uit.  Het  werken  
met  een  verzamelplaats  waar  de  wol  alsnog  wordt  gesorteerd  is  een  ‘next  best’  uitwerking  die  
echter  financieel  wel  behapbaar  is.  
Er  wordt  een  bestand  aangelegd  van  scheerders  die  de  masterclass  hebben  gevolgd.    
Saskia  roept  eenieder  op  om  namen  door  te  geven  van  hun  eigen  vaste  scheerders.  Die  
ontvangen  dan  een  uitnodiging  voor  de  masterclass.  
Heidewol  Als  je  een  natuurgebied  wilt  begrazen  MOET  dat  met  heideschapen.  Maar  dan  heb  je  ook  
ruige  wol.  Die  wol  zou  bewerkt  moeten  worden  (onthaard)  om  geschikt  te  zijn  voor  eindproducten.  
Na  een  gesprek  met  de  provincie  heeft  deze  besloten  om  €  50.000  als  renteloze  lening  ter  
beschikking  te  stellen.    Deze  regeling  kan  worden  gebruikt  om  voorfinanciering  te  overbruggen.    
Wool  werkplaats  Er  is  ook  contact  met  de  sociale  werkplaats  in  Waalwijk.  Wools  of  Holland  heeft  
daar  een  ruimte  gekegen  om  niet.  Saskia  heeft  een  serie  oude  breimachines  opgekocht  waarmee  de  
ruimte  wordt  gevuld.  4  mensen  met  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  worden  opgeleid  om  die  
breimachines  te  gaan  bedienen.  Het  uitgangspunt  is  dat  de  eerste  producten  in  februari  verwacht  
worden.  Het  produceren  van  producten  kost  €  5  per  uur.  Er  zijn  opdrachten  nodig,  er  is  kennis  nodig  
over  breimachines.  Renske  heeft  veel  ervaring  met  breimachines.  Saskia  wil  graag  een  feestelijke  
opening  en  stelt  voor  om  de  volgende  vergadering  van  Wools.nu  in  Waalwijk  te  houden.  Karin  merkt  
op  dat  er  geld  beschikbaar  is  voor  de  toegeleiding.  Saskia  merkt  op  dat  wool  werkplaats  hiervoor  niet  
in  aanmerking  komt  omdat  Heusden  en  Waalwijk  niet  hebben  bijgedragen  aan  de  pot  en  er  daardoor  
niet  uit  mogen  putten.  Bovendien  moet  het  project  leiden  tot  reguliere  arbeid.  Als  het  gaat  om  wol  is  
dat  niet  mogelijk  want  Nederland  kent  geen  wolindustrie.  
Rubia  natuurlijke  verfstoffen.    Zij  telen  in  Zeeland  meekrap  en  wede.  Zij  hebben  industriële  
recepten.  Daaruit  wordt  een  klein  kleurtabelletje  afgeleid  met  12  kleuren.  Ook  wordt  gewerkt  aan  
een  aantrekkelijker  presentatie.  Momenteel  wordt  gebeitst  met  aluminium-‐  en  ijzeroxide.  Saskia  zou  
liever  werken  met  aluin.  Bart  en  Tanja  stellen  voor  om  tarapulver  te  proberen.    Dit  is  een  oud  
beitsmiddel  op  plantaardige  basis  (tannine)  uit  Peru.  
Tanja  stuurt  een  zakje  tarapulver  naar  Saskia  
Marijke  kent  iemand  die  moet  gaan  stagelopen.  Zij  geeft  de  gegevens  door  aan  Saskia  D.  

Wools of Holland versus Wools.nu
Wools.nu  is  een  platform  dat  zich  richt  op  kennis  over  wol.  Wools.nu  maakt  wel  promotie-‐
artikelen,  ontwikkelt  prototypes.  Via  de  coöperatie  kun  je  laten  kaarden,  spinnen,  breien  etc.  Dat  
zijn  de  nichemarkten.  Wools  of  Holland  heeft  de  nichemarkten  en  Wools.nu  nodig  om  goed  te  
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weten  wat  er  speelt.  De  hoofddoelstelling  van  Wools  of  Holland  is  het  brengen  van  wol  naar  de  
grote  internationale  markten.  
Wools  of  Holland  is  commercieel,  in  het  groot.  Het  is  een  bedrijf.  Er  komt  op  de  productie  een  
marge  van  12%.  10%  voor  de    overhead  voor  wools  of  Holland,  2%  t.b.v.  ontwikkeling,  
onderzoek.  
In  de  overgangsfase  zijn  er  dus  nog  producten  waar  Wools.nu  op  staat.  Dat  wordt  in  het  
komende  jaar  Wools  of  Holland.  (oranje  logo,  witte  tulp)  
Dus:  als  de  schaapskooi  wol  heeft,  kan  Wools  of  Holland  dit  laten  verwerken.  Idee  is  dat  de  
schaapskooi  dan  de  producten  weer  afneemt.  Maar  een  schaapskooi  kan  niet  zoveel  en  zover  
voorfinancieren.  Daar  is  dus  het  Heidewolfonds  voor.  
Maar  bedrijven  als  Meervilt  kunnen  ook  een  ‘bestelling’  plaatsen.  Daarbij  is  het  van  belang  dat  goed  
wordt  ingeschat  tegen  welke  prijs  het  eindproduct  nog  ‘verkoopbaar’  is.  Dan  kan  Wools  of  Holland  
een  project  opzetten:  aanbieder  van  wol  en  vrager  van  het  product  worden  dan  bij  elkaar  gebracht.  
Het  project  kan  alleen  plaatsvinden  als  er  voldoende  marge  op  kan  zitten  en  het  een  ‘verkoopbare’  
consumentenprijs  kan  opleveren.  Wools  of  Holland  hanteert  hiervoor  in  samenspraak  met  de  
aanvrager  rekenmodellen.    
Dit  type  projecten  heeft  veel  meer  kans  van  slagen  wanneer  het  imago  van  de  Nederlandse  wol  
verbetert.  Hiervoor  hebben  we  m.n.  de  designerwereld  nodig.    
Momenteel  is  er  met  name  vraag  naar  wol  van  de  coöperatie  uit  Engeland  en  Duitsland.  Je  moet  met  
name  mikken  op  exclusiviteit.    
  

Statuten
Gestemd  bij  afwezigheid:  Akkoord  met  statuten,  huishoudelijk  reglement  en  doelstellingen:  
17-11-2014 12:03:30 Karen Bruinsma
19-11-2014 16:42:08 L.E. Charpentier
22-11-2014 16:03:59 TMI Wessels
L.G.M. Wijtmans
28-11-2014 20:10:11 B.M. de Roos-Vonk

  
Opmerking  lidmaatschap:  Meervilt:  leden  zijn  natuurlijke  personen  óf  rechtspersonen.  Meervilt  is  
een  VOF.  Saskia  merk  het  volgende  op:  er  zijn  maar  twee  typen  personen  voor  de  wet:  natuurlijke  
personen  óf  rechtspersonen.  Een  VOF  is  geen  rechtspersoon.  Bij  een  VOF  ben  je  persoonlijk  
aansprakelijk  voor  je  bedrijf.  Dat  betekent  dat  je  beiden  persoonlijk  lid  moet  worden.  
Opmerking  artikel  6:  hierin  wordt  verwezen  naar  artikel  2  lid  1  genoemde  raamovereenkomst.  Deze  
ontbreekt.    
Akkoordverklaring  statuten  
Personen  kunnen  zich  akkoord  verklaren  met  de  statuten.  Echter,  bij  artikel  6  is  een  opmerking  
geplaatst.  Akkoordverklaring  vindt  plaats  op  voorwaarde  dat  deze  opmerking  in  de  statuten  wordt  
verwerkt.    
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Leden  die  via  internet  hebben  gestemd  krijgen  de  opmerking  rond  de  statuten  doorgestuurd,  met  
het  verzoek  deze  (inclusief  opmerking)  goed  te  keuren.    
Huishoudelijk  reglement  
Bij  de  doelstellingen  toevoegen:  het  ondersteunen  van  wolverwerkende  bedrijven  
Het  ter  beschikking  stellen  van  breipatronen  aan  leden.  Deze  doelstelling  wordt  verwijderd.    
In  het  huishoudelijk  reglement  wordt  ingegaan  op  de  bestuursvergadering  maar  wordt  niet  
ingegaan  op  de  ledenvergadering.    
In  het  huishoudelijk  reglement  wordt  een  apart  hoofdstukje  opgenomen  over  de  
ledenvergadering.  Hierin  staat  de  frequentie,  waar  de  ledenvergadering  over  besluit  en  het  feit  
dat  ook  de  leden  een  ledenvergadering  bijeen  kunnen  roepen.  
Er  waren  enkele  woorden  die  ontbraken/zinnen  die  niet  volledig  waren.  Dit  zal  worden  
aangepast.  
Het  aangepaste  huishoudelijk  reglement  wordt  aan  eenieder  rondgestuurd.  Leden  die  via  internet  
hebben  gereageerd  zullen  worden  uitgenodigd  de  gewijzigde  versie  te  lezen/goed  te  keuren.  
  

Begroting
Zie  bijlage.  
Karin  merkt  op  dat  via  het  fonds  Rabo  dichtbij  wellicht  voor  verenigingen  een  goedkopere  
oplossing  voor  de  bankrekening  te  vinden  is.    
  

Kascommissie
Er  zijn  twee  personen  nodig  voor  de  kascommisie.  Tot  leden  van  de  kascommissie  worden  benoemd:  
Bart  Hoogeboom    en  Ingeborg  Holster.  

Ingekomen stukken
Er  zijn  geen  ingekomen  stukken.    

Rondvraag
Ingeborg:  verzoekt  om  onderzoek  naar  wol  als  isolatiemateriaal.  Dit  moet  schone  wol  zijn.  
Aandachtspunt  is  het  wassen.  http://www.groenebouwmaterialen.nl/c-‐569108/schapenwol-‐
isolatie/    
Luc:  wat  is  qua  ledenvergadering  de  volgende  stap?  Betty  merkt  op  dat  begin  volgend  jaar  een  
algemene  ledenvergadering  zal  worden  belegd.  Aangegeven  wordt  dat  zaterdag  voor  veel  leden  
een  moeilijke  dag  zal  zijn.  Voorgesteld  wordt  om  vergaderingen  beurtelings  op  zaterdag  en  op  
zondag  danwel  een  weekdag  te  plannen.    
Marijke:  welke  invloed  kan  vanuit  de  werkgroep  worden  uitgeoefend  op  de  vormgeving  van  de  
nieuwe  website.  Dit  zal    
Luc:  hoe  worden  de  leden  op  de  hoogte  gehouden  van  de  activiteiten  van  Wools  of  Holland?  
Saskia  merkt  op  dat  dit  voorlopig  via  de  mail  gaat  lopen.  info@woolsofholland.com    
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