Ik machtig Transition Towns Nederland
om tot wederopzegging* het volgende
bedrag van mijn rekening af te schrijven:
Maandbedrag (min. € 2 / maand):
 €5
 € 10 of
 € ………………………
Rekeningnummer (IBAN):

Wil je Transition Towns steunen ? Dan kan
je het volgende doen:
• Wordt actief in een van de Transition Towns (of start
er zelf een !). Iedereen is welkom.
• Meld je via www.transitiontowns.nl aan voor de
maandelijkse “Transitie Nieuws” nieuwsbrief.
• Volg een van de Transition Town trainingen.
• Wordt donateur van Transition Towns en steun ons
ook financieel.

………………………………………………….

De lokale TT groep die ik wil steunen is:
…… …………………………………………………
Mijn gegevens:

Naam: …………………………………………….
Adres: …………………………………………….
Postcode:…………Woonplaats:………………..

Transition Towns in Nederland
De kracht van de lokale gemeenschap

Steun de transitie naar lokale veerkracht!

Een donatie helpt ons enorm !
Transition Towns ontvangen slechts incidenteel voor
specifieke projecten een financiële bijdragen van
overheden of bedrijven. Het werk van TT NL draait
zelfs volledig op de vrijwillige inzet van vertegenwoordigers uit de lokale groepen.
Transition Towns werken graag samen met anderen,
maar willen financieel zoveel mogelijk op eigen benen
staan. Uit de overtuiging dat dit ons als organisatie de
zelfredzaamheid en veerkracht geeft die we
nastreven.

In tientallen Nederlandse wijken, dorpen
en steden zijn Transition Towns actief.
De mensen in Transition Towns werken samen om
hun manier van leven weer binnen de natuurlijke
grenzen van de aarde te laten vallen. Dit doen ze
o.a. door de lokale economie te versterken en de
zaken die ze iedere dag nodig hebben, zoals
voedsel en energie, zelf lokaal en duurzaam te
produceren.

Telefoon: ……………………………….…..……..
E-mail: …………………………………..…………
Handtekening: …………………………………….

Stuur dit formulier op naar:

Stichting Transition Towns Nederland
Postbus 819
7400AV Deventer
Of scan bovenstaande formulier en e-mail
naar: donaties@transitiontowns.nl
* Opzeggen kan op elk moment door een brief of email te sturen naar een van bovenstaande adressen.

De helft van onze donatie inkomsten gaat naar lokale
transitie activiteiten: het huren van een zaaltje, de
pacht voor de buurtmoestuin of het opzetten van een
duurzaam energie collectief. De andere helft gaat
naar het ondersteunen van de lokale groepen,
bijvoorbeeld met de landelijke website, training &
coaching en het onderhouden van het landelijke
netwerk.

Hoe kan ik donateur worden?
- Via automatische incasso: vul hiervoor het formulier
in de kolom hiernaast in en stuur dit naar TT NL of
lever het in bij je locale TT groep.
- Door zelf een donatie over te maken op rekening
NL89 TRIO 0197798314 van Transition Towns NL.
- Door uw donatie over te maken m.b.v. de donatie
module op www.transitiontowns.nl

Wil je weten hoe je de Transition
Towns in Nederland kan steunen ?
Lees dan verder.

Wat zijn Transition Towns ?

Wat doet Transition Towns Nederland ?

Onze plannen:

Transition Towns zijn lokale groepen mensen die
gezamelijk beginnen aan het proces van transitie:
de omschakeling van een manier van leven die de
draagkracht van de aarde overstijgt naar een meer
lokaal gericht leven waarin de zaken die men elke
dag nodig heeft, zoals voedsel en energie, lokaal
worden geproduceerd.

De Stichting Transition Towns Nederland is actief op
nationaal niveau. TT NL is niet “de baas” van de
lokale Transition Town initiatieven, maar de
serviceverlener en ondersteuner. Om deze rol
effectief (en transparant) uit te kunnen voeren focust
TT NL op 4 rollen:

Voor de komende jaren heeft Transition Towns
Nederland de ambitie om:
- het aantal lokale TT-initiatieven te laten groeien
- de positie van de bestaande TT-initiatieven
verder te versterken
- een landelijk secretariaat in te richten
- meer (landelijke) publiciteit te genereren
- meer regionale en thema gerichte trainingen te
verzorgen
- conferentie(s) en/of manifestatie(s) voor meer
bewustwording en publiciteit over TT op te zetten
- financieel op eigen benen te kunnen staan door
het werven van donateurs.

Aanleiding hiervoor zijn het duurder en minder
beschikbaar worden van grondstoffen,
klimaatverandering en de economische crisis. De
onderlinge verwevenheid en complexiteit van deze
problemen maakt dat ze alleen in samenhang
kunnen worden aangepakt.
Door zelf in actie te komen, en niet langer te
wachten op overheid of bedrijfsleven, kiezen
Transition Towns bewust voor een transitie die per
plaats verschilt, kleinschalig is en van onderop door
gewone mensen gedragen wordt. Door te werken
aan een lokale, coöperatieve en duurzame
economie wordt de afhankelijkheid van lange
transportlijnen verkleind, worden banen gecreëerd
en blijft er meer geld beschikbaar voor de lokale
economie.
Het is onze uitdaging om deze enorme transitie
zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te
voeren. Iedereen is welkom om mee te werken en
mee te denken aan dit proces. Transitie is van ons
allemaal, ieders bijdrage doet er toe, en
samenwerking geeft ons kracht én plezier.

1) Landelijke PR en werving: zorgen dat de naam
van TT landelijk bekend wordt en mensen enthousiast
maken om aan Transitie activiteiten mee te werken
door vrijwilliger of donateur te worden.
2) Ondersteunen beginnende initiatieven:
startende initiatieven met advies, ervaring en
middelen (folders, draaiboeken, banners, films, …etc)
helpen om een bloeiende Transition Town te worden.
Hierbij hoort ook het netwerk onderhouden tussen alle
TT initiatieven en het delen van kennis en ervaring.
3) Coaching van (bloeiende) lokale groepen:
middels coaching en begeleiding ervoor zorgen dat
succesvolle Transition Towns actief blijven en nieuwe
uitdagingen blijven vinden. Daarnaast kunnen
projecten worden ondersteunt door specifieke kennis
en ervaring in te brengen die lokaal niet aanwezig is.
De behaalde successen kunnen vervolgens gebruikt
worden voor (landelijke) PR.

4) Aanspreekpunt binnen het Transition Network:
Fungeren als nationaal vertegenwoordigend centrum
(National Hub) binnen het internationale Transition
Network.
.

Wegwijzers
Rob Hopkins, grondlegger
van het Transition Towns
concept, schreef een
aanstekelijk handboek, dat in
2009 in Nederlandse
vertaling is gepubliceerd.

Het nieuwste boek van Rob
Hopkins, “The Power of just doing
stuff” gaat in op de noodzaak een
nieuwe lokale duurzame economie
op te bouwen en de rol die ieder
die wil daarbij kan spelen.
Op www.transitiontowns.nl zie je de laatste stand
van zaken. Daar kun je ook een korte vertaling van
de Basishandleiding downloaden, afgeleid van
Hopkins’ Transition Handbook.

