Concept Notulen ALV LOCOtuinen Maastricht
Locatie: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht
Datum: 14 april 2016
Aanwezig (32, waarvan 30 stemgerechtigden): Daan Wierenga (voorzitter), Marianne
Bittremieux (notulist), Bram de Volder, Rob van Acker, Dominique Sleijpen, Kjel Hurkens,
Wim van der Zanden, Yolanda de Boer, Jan Starmans, Luuk Rövekamp, Ralph Bruls, Freek
Mennen (niet lid), Peter Boltong, Maja Strahm, Ans Boltong, Pauline Tillmans, Heinz van de
Schoor, Jan Hurkens, Henny Kloosterboer, Tjitske Vuurmans, René Pirson, Liam Fitzpatrick
(partner Daniëlle Verstegen), Antonie de Beaumont, Aad Orgelist, Paula Corsten, Yvonne
Velthuis, Wolfgang Koeth, Jeanny van Wissem, Frans Hermans, Anne Lefèvre, John
Rouvroye, Wouter Ruysink
Volmachten (2): Monique Colen aan John Rouvroye; Ellen Schneiders aan Paula Corsten
1. Opening
Daan Wierenga opent de vergadering om 20:00 uur en deelt mee dat TV Maastricht
filmt tot aan de pauze. Niemand heeft bezwaar. De reportage wordt in mei
uitgezonden.
2. Vaststellen agenda
In verband met het filmen van TV Maastricht wordt het glas al voor de pauze
geheven. De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen Notulen ALV 11 december
Er zijn een aantal correcties op de concept notulen van de ALV van 26 november
2015. Hiermee worden de notulen vastgesteld.
4. Mededelingen (uit de werkgroepen)
Werkgroep Communicatie: (John Rouvroye)
Wat loopt is te zien op facebook, in de nieuwsbrief, etc.
Belangrijke oproep aan de leden: op 1 mei is er een info-bijeenkomst voor
nieuwe leden: bestaande leden, kom en neem een potentieel nieuw lid mee!
Op 13 mei maakt TV-Maastricht nog een promotiefilmpje op het veld: allen
daarheen!
Op 26 april komt een vertegenwoordiger van het MKB kijken hoe LOCOtuinen
werkt in de praktijk. Ger Houben die voor L1 ‘groene’ TV maakt zal filmen.
De loco-burgemeester die heel enthousiast is over LOCOtuinen, mag 4 keer
een bos LOCObloemen weggeven.
Er komt een 50-nieuwe-leden-actie.
Jessie Steevens is nieuw lid van de werkgroep en Pomme Termond heeft zich
als teruggetrokken uit de werkgroep.
Werkgroep Tuin: (Ans Boltong)
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De werkgroep is bezig met de voorbereidingen voor een tijdelijke speelplek bij het
veld, planten en met het werven van vrijwilligers om te helpen op het land (“wieden
op woensdag”).
Werkgroep administratie: (Bram de Volder)
Stand van zaken: 113 leden; 106 ODA’s en 4 bloemenabonnementen gefactureerd,
2 proefabonnementen groenten, 4 proefabonnementen bloemen.
5. Evaluatie Verenigingsjaar 2015
Paula Corsten (penningmeester) licht kort het jaarverslag 2014-2015 toe en
beantwoordt vragen. Er is applaus voor Peter Boltong die een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan het voorbereiden van het verslag.
De werkgroep Financiën en Administratie en het Bestuur buigen zich nog over de
vraag of het afboeken op de inleggelden ook voor nieuwe leden geldt.
Voorstel 1
Het bestuur stelt de ALV voor het “Jaarverslag 2014-2015” vast te stellen en
daarmee ook in te stemmen met het afschrijven van het resultaat op het inleggeld
van de leden voor een bedrag van €82,15 per lid.
Het voorstel wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 1 onthouding.
Voorstel 2
Het bestuur stelt de ALV voor om het bestuur kwijting te verlenen over de periode
2014-2015.
Het voorstel wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 1 onthouding.
Pauze - er wordt geproost op de prijzen die LOCOtuinen heeft gekregen: van de politieke
Partij Groen Links kreeg LOCOtuinen uit handen van Gerdo van Grootheest het ‘Groene
Lintje’; door MKB – IVN – de provincie Limburg werd LOCOtuinen tot ‘Groene Held’ 2016
benoemd.
6. Samenwerkingsvorm – samenwerkingsvorm LOCOtuinen – tuinder(s)
Het bestuur is niet eensgezind over het voorstel met betrekking tot de samenwerkingsvorm.
Inhoudelijk zijn de meningen verdeeld, en een deel van het bestuur vindt dat de ALV nog
onvoldoende geïnformeerd is over de opties en verschillende argumenten om de keuze over
de samenwerkingsvorm nu voor te leggen.
John Rouvroye neemt tijdelijk het voorzitterschap van de ALV op zich, omdat Daan
Wierenga inhoudelijk betrokken is bij het gesprek.
Er worden verschillende standpunten uitgewisseld:
- Een juridische constructie is belangrijk maar misschien is het nu te vroeg om hierover
definitief te beslissen. Nu is het belangrijk om leden te werven, etc.
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Bij (tijdelijke) voortzetting middels een Overeenkomst van Opdracht kan sprake zijn
van een verkapte loondienstbetrekking.
De financiële huishouding mag steviger om een volgende stap te zetten.
Freek Mennen heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is enthousiast om de
stap naar een vennootschap te zetten.

Voorstel 4
Het bestuur vraagt de ALV een keuze te maken tussen:
A) het voortzetten van de samenwerking tussen de Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen
Maastricht en boer Freek Mennen middels de Overeenkomst van Opdracht (OVO)
B) de samenwerking voort te zetten als Vennootschap Onder Firma (VOF).
Voorstel 5
Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met bovenstaande procedure en het bestuur
mandaat te geven om de overeenkomst met Freek Mennen af te sluiten conform het besluit
bij voorstel 4.
De ALV besluit de voorstellen 4 en 5 niet in stemming te brengen, vanwege de verdeeldheid
van het bestuur.
De ALV geeft aan het bestuur de opdracht om:
- Voor de korte termijn de Overeenkomst van Opdracht te toetsen en/of zodanig op te
stellen dat deze fiscaal het minste risico op een loondienstbetrekking geeft;
- Uiterlijk in september 2016 een door het voltallige bestuur gedragen voorstel voor te
leggen aan de ALV met betrekking tot de samenwerkingsvorm tussen LOCOtuinen
en de boer(en).
Belangrijk is dat het bestuur met één mond spreekt. Inhoudelijk mag er door de
bestuursleden verschillend gestemd worden, alleen moet het bestuur unaniem achter het
voorstel aan de ALV staan.
7. Sluiting
Daan sluit de vergadering rond 23:00 uur.
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