Notulen LOCOtuinen ALV 4 september 2014

Datum: 4 september 2014
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezig: 27 mensen (presentielijst rondgegaan)
Voorzitter: Bram de Volder

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter
Agendapunt 2. Mededelingen
- 5 afmeldingen
- 4 mensen hebben iemand gevolmachtigd
- 2 ingezonden brieven van Gerard Hofmans, i.v.m. het gewijzigde voorstel over de
Landgoederenzone (voorstel 4) en het terugtreden uit het oprichtingsbestuur en
de werkgroep Grond & Tuinder (voorstel 5). Deze zijn samengevat bij
behandeling van de betreffende voorstellen gedeeld met de ALV en waren ter
inzage beschikbaar tijdens en na de vergadering.
Agendapunt 3. Voorstel vaststellen van de agenda
Goedgekeurd
Agendapunt 4. Voorstel 1: Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om in de
eerste ALV met elkaar af te spreken dat een lid zijn lidmaatschapsrechten gewoon uit
kan oefenen zonder dat aan de voorwaarde van betaling van het basis inleggeld is
voldaan.
Tijdens de vergadering wordt dit voorstel aangevuld met: Deze regel is geldig tot het
basisinleggeld is vastgesteld door de ALV en volgens de dan opgestelde regels is
voldaan.
Met deze aanvulling wordt het voorstel unaniem aangenomen, geen onthoudingen.
Agendapunt 5. Voorstel 2: Het oprichtingsbestuur stelt aan de ex-aspirantleden
voor om in de eerste ALV te besluiten het resterende budget van de bijdragen van de
ex-aspirantleden toe te voegen aan de algemene reserves van de vereniging.
Met 1 stem tegen aangenomen, geen onthoudingen.
-

-

In de voorwaarden van het aspirantlidmaatschap is opgenomen dat de
aspirantleden zouden beslissen wat de bestemming zou zijn van het resterende
gedeelte van het inleggeld bij oprichting van de vereniging. Voor de volledigheid
worden aspirantleden die geen lid zijn geworden, geïnformeerd over het besluit
van de ALV, en gevraagd of zij geen bezwaar hebben. Eventueel kunnen zij een
deel van het inleggeld (€12,50) terug vorderen.
LOCOtuinen zal voor het gebruik van de ruimte voor de ALV’s voortaan een
bedrag aan huur en een bedrag voor koffie/thee betalen aan het CNME. Deze
kosten komen ten laste van de verengingsbegroting. Daarom wordt geen bijdrage
meer gevraagd aan de leden voor koffie en/of thee tijdens ALV’s.
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Agendapunt 6. Voorstel 3: Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om in de
eerste ALV te besluiten het lidmaatschap voor nieuwe leden t.e.m. 31 december
2014 op € 12,50 vast te stellen (dit is de helft van de € 25,- die de ex-aspirantleden
voor de oprichting hebben bijgedragen).
Met 1 stem tegen aangenomen, geen onthoudingen.
Agendapunt 7. Voorstel 4: Het oprichtingsbestuur en de werkgroep Grond &
Tuinder stellen aan de ALV Van 4 sept. 2014 voor om de Gemeente Maastricht op de
hoogte te stellen van het proces waarin Locotuinen Maastricht zich nu bevindt en
daarmee aan te geven op dit moment niet mee te dingen naar de percelen grond in
de landgoederenzone.
In de toelichting door de voorzitter komt naar voren dat er drie leden van de
werkgroep Grond & Tuinder gestopt zijn om diverse redenen.
Door een deel van de aanwezigen is over de percelen grond in de Landgoederenzone
op de informatiebijeenkomst van de werkgroep Grond en Tuinder op 18 augustus jl.
al uitgebreid gesproken. Voorafgaand aan besluitvorming over het voorstel, is er nog
ruimte voor oordeelsvorming.
- Enerzijds is er verbazing over de optie om niet mee te dingen naar de percelen
grond in de Landgoederenzone. Meningen worden uitgewisseld over de voor- en
nadelen van de percelen.
- Anderzijds wordt de vraag gesteld of dit voor LOCOtuinen het goede moment en
de goede plek is.
De werkgroep Grond en Tuinder is en blijft ondertussen bezig om ook andere
grondopties verder te verkennen.

Conclusies :
- Er is behoefte aan duidelijkheid over de belangrijkste prioriteiten en acties. Het
oprichtingsbestuur gaat met behulp van de leden duidelijkheid scheppen over de
te bewandelen 'route'.
- De vergadering heeft er behoefte aan de deur open te houden naar de gemeente
en in de manier van communiceren met de gemeente duidelijk te maken dat wij
graag met hen in gesprek blijven.
− Er is behoefte aan duidelijkheid over de gezamenlijke uitgangspunten en criteria,
bijvoorbeeld de relatie tussen de tuinder en de vereniging. De werkgroep Grond
en Tuinder gaat schriftelijk verslag doen van de werkzaamheden die zij tot nu toe
uitgevoerd hebben. Hierin komen ook hun overwegingen rond de uitgangspunten
en criteria.
Voorstel met 1 stem tegen aangenomen, geen onthoudingen.
Pauze
Agendapunt 8. Voorstel 5: Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om de
vacante bestuurspositie niet in te vullen, gezien de aanstaande bestuursverkiezingen
(streefdatum is de ALV van 6 november a.s.).
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Voorstel met 1 onthouding aangenomen.
Agendapunt 9. Prioriteiten de komende tijd:
- Het bestuur zorgt voor een scenario met een tijdspad voor de te bespreken en te
beslissen zaken. Het bestuur is bezig met een mindmap om deze overzichtelijk te
maken. Daarbij gaan we gezamenlijk op zoek naar onze gemeenschappelijke
uitgangspunten.
- De werkgroepen gaan onderling meer communiceren en afstemmen.
Een richtinggevend voorstel voor de agenda`s voor de komende ALV´s is:
ALV 2 oktober 2014
1. Voorbereiden bestuursverkiezingen, vaststellen hoe we dat gaan doen in de
ALV van november.(beeldvorming)
2. Meerjarenbegroting (oordeelsvorming)
3. Samenwerkingsmodel en –overeenkomst met tuinder (oordeelsvorming)
4. Profiel tuinder (oordeelsvorming)
5. Wat verder ter tafel komt: W.v.t.t.k.
ALV 6 november 2014
1. Bestuursverkiezingen (oordeels- en besluitvorming)
2. W.v.t.t.k.
Agendapunt 10. Rondvraag:
Er is een duidelijk vergadermodel afgesproken, namelijk dat we rond de
onderwerpen op de agenda’s eerst beeldvorming, dan oordeelsvorming en dan
besluitvorming (BOB-model) toepassen.
Oordeelsvorming levert normaliter veel gesprek op, maar als dit goed gebeurd dan is
besluitvorming vaak niet meer dan hand opsteken en afhameren. Als vereniging
blijven we lerend in hoe we in de beschikbare tijd aan goede beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming doen.
Ondersteunend kan zijn, dat leden meer toegang hebben tot alle kennis en
informatie die er inmiddels binnen Locotuinen beschikbaar is. Als voorbeeld wordt de
optie genoemd om een besloten ledengedeelte op de website te maken, waar
informatie gedeeld kan worden. Robin van de werkgroep communicatie, laat weten
dat dit mogelijk is.
De vereniging is op zoek naar twee of drie vaste notulisten, die afwisselend kunnen
zorgen voor een beknopt inhoudelijk verslag van de ALVs. Huidige notulistes bieden
aan dit tot en met eind 2014 te doen voor de ALV’s. Vanaf 2015 willen zij anderen de
kans geven deze schone taak op zich te nemen. Leden die zich hiervoor willen
aanmelden, graag dit kenbaar maken via bestuur@locotuinen.nl
September 2014, Yolanda de Boer en Marjon van der Meer
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