
Notulen ALV LOCOtuinen
Datum: 21 juni 2017
Aanwezigen: zie bijgevoegde aanwezigenlijst

1. Opening. 
Jan Starmans opent als voorzitter van het interim-bestuur de vergadering. Paula Corsten zal notuleren.

2.  Vaststellen agenda: geen aanvullingen

Vraag van Bram: er zou ook nog een verslag van de vergadering van juni 2016 moeten zijn, de ALV waar de 
nieuwe bestuursleden zijn gekozen? Deze is ook nooit ter vaststelling op een volgende ALV geweest. Het 
bestuur zoekt uit waar dit verslag gebleven is. actie

3. Vaststellen Notulen 30 maart 2017
Geen wijzigingen in de notulen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v.:
- Bram vraagt zich af hoe de ALV de oplossing ziet van het gat in de begroting van ong. €2000 dat ontstaan 
is omdat de ALV niet akkoord is gegaan met verhoging van het ODA. Er lijken 2 opties te zijn: gat dichten 
door de groei in nieuwe ODA’s, en/of door de winst van 2017 anders te verdelen c.q. minder resultaat met 
Freek te delen? Het bestuur zoekt uit hoe dit in de nieuwe OVO beschreven staat en komt met en voorstel 
hierover in de ALV van 19 september. actie

4. Vaststellen notulen 14 april 2016
Geen wijzigingen in de notulen, deze worden ongewijzigd vastgesteld, waaronder dus het vaststellen van de 
Jaarrekening 2014-2015 en het besluit het verlies te verwerken door af te schrijven op de basisinleg.

N.a.v.:
- Dominique stelt de vraag voor welke leden dit besluit nu geldt? Leden uit 2014-2015, of ook leden uit 2016 
tot 14 april, of ook na 14 april? Het bestuur zal de Statuten hierop naslaan en indien nodig met de werkgroep 
financiën overleggen en z.sm. hierover duidelijkheid verstrekken. actie

5. Samenwerking met boer Freek en OVO
Zoals afgesproken is voor 1 mei 2017 een nieuwe tijdelijke OVO (Overeenkomst van Opdracht) met Freek 
afgesloten, na goed overleg met elkaar. Deze overeenkomst is over het algemeen een voortzetting van de 
samenwerking zoals de jaren hiervoor. Met Freek is een basisvergoeding van €17.000 afgesproken, mocht 
er meer resultaat in 2017 blijkt te zijn, dan zal via de ALV een verdeling hiervan tussen Coöperatieve Vereni-
ging en Freek vastgesteld dienen te worden.

Voortgang van de samenwerking: Wouter, Luuk, Bram en Freek ontwerpen de komende maanden een voor-
stel hoe de langdurige samenwerking met elkaar in te richten. Begin september zal hierover een informatie-
ve bijeenkomst georganiseerd worden, zodat er op de ALV van 19 september een besluit over genomen kan 
worden.  actie

Dominique verzoekt de werkgroep om informatie over de mogelijk scenario’s te verstrekken, zodat duidelijk 
wordt welke evt. voor - en nadelen aan de mogelijk keuzes kleven.

6. Jaarrekening 2016
Het was dit jaar een lastige opdracht, vanwege de onverwachte wissel van bestuursleden. Sommige begro-
tingskeuzes zijn door de ALV op 30 maart 2017 gewijzigd, en ook financiele keuzes in de Jaarrekening heb-
ben veel tijd nodig gehad, tot zelfs de laatste dagen voor deze ALV.
De versie die toegezonden is voor de ALV is gecorrigeerd, o.a. op verzoek van de kascommissie (Dominique 
en Kjel). We lopen de nieuwe versie met elkaar door, daaruit ontstaan de volgende opmerkingen/wijzigingen:



- Tekstueel: verduidelijk het besluit dat vorig jaar is genomen over de afschrijving op de basisinleg; afhan-
kelijk van hoeveel leden dit betreft (zie vraag Dominique bij punt 3 van deze notulen) kan dit bedrag nog 
om aanpassing vragen;

- Het aanvullen van de basisinleg bij een positief resultaat kan een besluit van de ALV worden, maar dit is 
nu nog geen vaste richting;

- Bij Vermogen (4) dus mogelijke aanpassen door de hoogte van de afboeking op de basisinleg;
- Bij Voorziening verduidelijken dat het hier gaat om de reservering van de Groene Helden prijs voor een 

evt. arbeidsvergoeding 2017 van boer Freek, afhankelijk van het uiteindelijke resultaat over 2017;
- Afschrijvingen is gewijzigd; hier stond de boekwaarde i.p.v. de afschrijvingswaarde;
- Resultaat op pag. 4 klopt niet, moet zijn €314

Het Bestuur verzorgt een verwerking van deze opmerkingen en zal de Jaarrekening 2016 opnieuw ter vast-
stelling inbrengen op de ALV van 19 september. actie

Er wordt de wens geuit om m.i.v. 2018 te werken met een gesplitste Begroting voor enerzijds de Coöperatie-
ve Verenging en anderzijds de Exploitatie Tuin. Dan zal ook de Jaarrekening 2018 opgesplitst worden in 
deze 2 delen. Dit is mogelijk wanneer de ALV op 19 september een besluit neemt over de langdurige sa-
menwerking met Freek. Deze zal dan in de positie zijn om zijn verantwoordelijkheid over de Exploitatie Tuin 
volledig te kunnen nemen, als eerste in het mede opstellen van de Begroting 2018.

7. Open dag 24 juni a.s.
De voorbereiding is in volle gang, veel leden zijn betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering a.s. zater-
dag. Jan roept nog op om in je eigen omgeving nog even wervend op te treden. De Open dag is bedoeld om 
LOCOtuinen in de spotlight te zetten en hopelijk levert het ook nieuwe leden op. Want LOCOtuinen kan echt 
nog groei gebruiken. We hebben genoeg land om met/voor meer leden te kunnen co/produceren en onze 
financiele basis zal daardoor ook steviger worden. LOCOtuinen bestaat nu uit 119 leden, waarvan 107 
ODA’s.
Op basis van deze oproep ontstaat een inspirerend gesprek tussen de aanwezige leden, waarbij allerlei 
ideeën voor nieuwe leden de revue passeren. 
- Maatschappelijke beursvloer in Ceramique Gerdie
- Lezing nieuwe economie in sept/okt     Aad
- “Zorg” benutten voor oogsten van ODA’s     Yvonne
- Voedselbank via Sociale Participatie ODA’s laten mee-oogsten    Luuk
- Nog duidelijker communiceren, zonder dat ons optimisme verdampt en we ook aanvoelen dat groei LO-

COtuinen sterker maakt
- Welke rol kan Freek hierin hebben?
Het bestuur zal hierover met de genoemde leden contact zoeken om de diverse acties af te stemmen.

actie

8. Rondvraag
- Maja vraagt hoe ze zich kan aanmelden voor een bloemenabonnement? Er zou een mail over komen, 

maar die heeft ze nog niet gezien. Nu heeft ze zich bij Roos aangemeld, maar dat is niet de goede weg.
actie

- Heinz: waarom begint de oogstweek nu op woensdag? Graag de reden hiervoor communiceren. Robin zal 
hierover een bericht verspreiden.                                                                                                   actie

9. Sluiting om 9.35 u (en daarna geheel volgens plan lekker met elkaar genoten van de midzomeravond in 
de tuin van CNME)



Actielijst

Wat Wie Wanneer

1 Waar is het verslag van de ALV van juni 2016? Bestuur ALV 19 
september 
2017

2 Hoe wordt het gat van ong. €2000 in de Begroting van 
2017 gedicht? 

Werkgroep 
Financien

ALV 

3 Voor welke leden geldt het besluit over de afschrijving van 
het verlies van 2014-2015 over de basisinleg?

Bestuur ALV 19 
september 
2017

4 Verzorgen Informatieavond over langdurige samenwerking 
met Freek ter voorbereiding van het voorstel aan de ALV 
van 19 september 2017, waarbij informatie wordt gegeven 
over meerdere scenario’s met hun voor- en nadelen

Werkgroep 
Samenwerking en 
Freek

eind aug/ begin 
sept

5 Voorbereiden van de gecorrigeerde versie Jaarrekening  
2016 ter vaststelling op de ALV van 19 september 2017

Penningmeester 
en werkgroep 
Financien

ALV 19 
september 
2017

6 Bundelen en afstemmen van de suggesties m.b.t. 
Ledenwerving

Werkgroep 
“Ledenwerving”?

per direct

7 Duidelijkheid geven over aanmelden van 
bloemenabonnementen

Ledenadministratie 
via Mieke en Robin

per direct

8 Bericht over argumenten om oogstweek op woensdag te 
laten beginnen

Freek en Robin volgende 
nieuwsbrief


