“”ECODURE””, een regionale duurzame en rechtvaardige economie organisate, die duurzaam en
rechtvaardig produceert, handelt en consumeert.
Doelgroep: de twee miljoen cultural creatves.
Vb: De balkon pot aardbei, de moestuin uit (product) en de kappersdienst (dienst) , en de fets
(goed), en het afvalsysteem (dienst/product/goed combinate), het thuisbrood (product).
Uitgangspunten:
Duurzaam en rechtvaardig geproduceerde producten, goederen en diensten
Duurzame en rechtvaardig geproduceerd verhandeld en geconsumeerd.
Slechts kleine rechtvaardige inkomensverschillen.
Iedereen heef gelijke rechten.
Iedereen is er bij betrokken.
Geen concurrente strijd op kostprijs. ,
Stemrecht over alle belangrijke zaken voor iedereen.
Democratsch gekozen raden die een branche managen.
Algemene vergadering als hoogste orgaan.
Prijs democratsch vastgesteld.
Prijs opgebouwd uit alle inclusief alle relevante maatschappelijke kosten.
Plaats van vestging democratsch geregeld en alen kansen voor echt duurzame/rechtvaardig
producenten
Werk eerlijk verdeeld over de onderzochte , gepeilde en democratsch vastgestelde reële behoefeafzetmarkten.
Redelijke zekerheid tav producte en consumpte.
Redelijke zekerheid tav werk, inkomen, prijs, en posite in de maatschappij gedurende je lid leven.
Een uur voor een uur en de ene dienst is de andere waard, ook in ruilmiddel waarde.
Vragen en antwoorden:
Vraag: Hoe is de beslissing structuur binnen coprohacoo ? Zo veel mogelijk mensen erbij betrekken of
maar toch 1 kapitein op het schip?
Antw: Als een ledenvergadering het hoogst orgaan is, of is een persoon (de eigenaar/leider) het
hoogste orgaan?
Vraag: Wie bepaalt wat geproduceerd wordt voor de COPROHACOO?
De licente uitgife-mensen ofwel de democratsch burgerraad die over die branche gaat.
Vraag: Hoe gaan we de behoefen van leden inventariseren?
Antw: Door middel van een enquete.
Vraag: Wie doet dat?
Antw: Het democratsch gekozen bestuur van de cooperate of Hans Ouwejan (vetorecht) , mbv een
klankbord en ondersteuningsgroep en de democratsch gekozen branche ledenraad?
Vraag: Wie produceert de moestuin ui?
Antw: Zij die dat willen produceren voor Coprohacoo.

Hoe controleren we en toetsten we preventef de hele keten van:
1) Het delven van ertsen en grondstofen of gewassen en
2) Het kweken van zaden,
3) En het opwekken van duurzame energie
4) Tot aan het produceren van half fabrikaten
5) En andere materialen.
6) En gereedschappen en machines of andere stofen die voor fabricage of verder producte gebruikt
worden.
7) De uiteindelijke producte en verhandeling van duurzame en rechtvaardige producten, goederen
en diensten?
Tot:
8) De verwerking (upcyclen, recyclen, terugbrengen in de natuur (organisch) en terugbrengen in een
techno (niet organisch=anorganisch ) reuse-circuit?
Vraag: Wie toetst de ofertes op de duurzaamheids en rechtvaardigheidscriteria? ?
Antw: De democratsch gekozen branche ledencommissie. Mbv een gespecialiseerd
milieuonderzoeksbureau, en organisates die keurmerken voeren zoals Skal die het Eko keurmerk
voert?
Vraag: Wie bepaalt democratsch de prijs?
Antw: De democratsch gekozen branche commissie?
Vraag: Hoe vind de betaling plaats?
Antw: Door Coprohacoo ! Op contractbasis, bv voor een jaar?
Vraag: Hoe vind de levering aan consumenten plaats?
Antw: Bv voor een jaar, op basis van behoefecontracten?
Antw: Via handelsplaatsen?
Vraag: Wie geef de licente uit?
Antw: De democoratschg gekozen branchecommissie?
Vraag: Wie bepaalt de prijs en op grond van welke criteria/factoren?
Antw: de democratsch gekozen branchecommissie?
Vraag: Wie zorgt ervoor dat het bij de consument komt?
Antw: Een duurzame/rechtvaardige transportonderneming?
Vraag: Hoe verkrijgen mensen zekerheid over werk, inkomen, prijs en posite in de maatschappij?
Antw: Doordat Coprohacoo dat alles garandeert –met behulp van het afsluiten van geldelijke en
administrateve ruilmiddel contracten met producenten, handelaars en consumenten en
werknemers- en direct zorgt voor levering, betaling en licentes?
Vraag: Welke contracten moeten er komen?
Antwoord: Afneemcontracten en Levercontracten, en Verhandelcontracten, en Arbeidscontracten
en Transportcontracten en Criteriabepaling en Preventeve toetsingcontracten en inspecte
contracten?
Vraag: Hoe verzekeren we risico’s?
Antwoord: Via een duurzame/rechtvaardige verzekeringsmaatschappij?
Vraag: Hoe regelen we de oferte aanlevering en de licente uitgife?
Antwoord: We peilen eerst bij de leden welke behoefen en wensen er voor du/rechtvaardige
producten, goederen en diensten er zijn, en tav welke afname men zich wil contracteren.

Vraag: Wie doet dat?
Vraag: Wie vervoert alle producten, goederen en diensten?
Antw: Een Du/Re transportonderneming>.
Vraag: Is een apart geldsysteem nodig?
Antwoord: Ja of neen?
Vraag: Wie beheert dat en beslist over de gang van zaken mbt dat systeem en over de uitgif van
geld?
Antw: De Coprohacoo – bank?
Vraag: Hoe krijgen we startkapitaal of beginnen we met parallel-economie-geld?
Antwoord: Wat is wijsheid?
Vraag: Hebben we van iets of iemand toestemming nodig om dat (de duurzaamheid-munt) te
drukken of in omloop te brengen?

