Notulen ALV LOCOtuinen 30 maart 2017
Aanwezig: zie presentielijst.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaststellen agenda ALV
Korte samenvatting ledenbijeenkomst 7 maart 2017
Kernwaarden LOCOtuinen
Besluitvorming over verkiezing interim bestuur & Opdracht interim bestuur (zie stukken
bijlage)
Besluitvorming over een Financieel onderbouwd voorstel samenwerking met boer Freek
Mennen (met o.a. concept realisatie 2016, balans 31-12-2016 en begroting 2017) (Zie
stukken bijlage)

Pauze
6.
7.
8.
9.

Freek Mennen vertelt over wat er de komende weken en maanden in de LOCOtuin zal gaan
gebeuren en bij welke werkzaamheden hij hulp van de leden kan gebruiken
Activiteiten coöperatie 2017
Werkgroepen benoemen en bemensen
Afsluiting ALV rond 22.00 daarna proosten op het nieuwe seizoen met een drankje

1. De agenda wordt vastgesteld
2. Opening
Jan Starmans opent de vergadering en schetst in het kort de gebeurtenissen die hebben geleid tot
het aftreden van het bestuur en het komen tot een initiatiefgroep om de activiteiten van LOCOtuinen
voort te kunnen zetten. Op 7 maart heeft deze initiatiefgroep bestaande uit: Luuk, Bram, Jan,
Wouter, Dominique, Paula, Marion, Yvonne, Gerdie en Robin een informatiebijeenkomst belegd om
samen met de leden een plan te ontwikkelen. Tijdens deze avond waren 30 leden aanwezig en bleek
er voldoende draagvlak om de Locotuinen voort te zetten onder een nieuw te benoemen interim
bestuur. Er was ook voldoende draagvlak om dit samen met Freek te doen.
Er is een werkgroep ( bestaande uit Jan, Bram, Luuk, Gerdie, Mieke, Paula, Freek en Wouter) aan de
slag gegaan met het bekijken van de financiële gegevens en het voorbereiden van de ALV.
Uit de financiële gegevens werd duidelijk dat we er niet zo goed voor staan en dat het belangrijk is
om dit jaar voldoende nieuwe oda’s te verkrijgen.
3. Kernwaarde LOCOtuinen
Jan kijkt terug op het ontstaan van de tuinen en de visie en kernwaarden (zie website).
Samen verantwoordelijk zijn en samen ondernemen, dus samen eigenaar zijn van dit bedrijf en het
delen van de lusten en de lasten. Freek blijkt daar prima in te passen.
4. Besluitvorming verkiezing en opdracht interim bestuur
Gerdie Haassen presenteert het voorstel voor opdracht aan het interim bestuur (zie begeleidende
stukken bij voorbereiding ALV) en draagt Paula Corsten, Jan Starmans, Wouter Ruysink en Mieke
Brosky voor die zich beschikbaar hebben gesteld als bestuursleden. De nieuwe bestuursleden stellen
zichzelf kort voor.
Op opmerkingen van de leden dat de statuten niet voorzien in een interim bestuur en dat stemmen
volgens de statuten schriftelijk moet gebeuren wordt door Jan geantwoord dat het ALV het recht
heeft om besluiten te nemen die niet zijn vastgelegd in de statuten en gegeven de tijdsdruk er veel
werk is te doen voor dit interim bestuur.

Op de vraag of het vorig bestuur geen zeggenschap meer heeft antwoordt Jan: “nee, maar ze zijn wel
verantwoordelijk hun eigen bestuurswerk en het bestuur moet nog officieel decharge worden
verleend, na afronding van / op basis van de jaarrekening 2016.:

5. Besluitvorming financiën
Luuk, Freek en Bram presenteren de begroting (zie bijlage voorbereiding ALV)
De vraag die er voor de werkgroep lag is: is er voldoende financiële basis om de samenwerking met
Freek verder aan te gaan.
Er is uitgegaan van de posten zoals die in de jaarrekening 2014/2015 en de begroting 2016 zijn
opgenomen.
Voor de jaarrekening van 2016 had het afgetreden bestuur de Groene Heldenprijs van € 15000,00
opgenomen in de post financiële baten en lasten. Dit zou leiden tot een positief saldo in 2016. Om de
begroting van 2017 dekkend te kunnen maken en Freek te kunnen voorzien van een basisinkomen
heeft de werkgroep gekozen om deze te verdelen over de jaren 2016 en 2017. Dit leidt tot een break
even in 2016.
Verder wordt er voorgesteld om:
de oda’s met €20,00 per jaar te verhogen,
het inleggeld te verlagen naar €100,00 en
dit jaar te gaan werken met een soort verlengd proefabonnement waarbij geen inleggeld vereist is.
Het plan is gemaakt met slechts enkele dagen inzage in de volledige boekhouding en er zal verder
nog gekeken worden naar mogelijkheden. Voor 2017 wordt met Freek nog eenmaal een opdracht
van overeenkomst afgesloten, vanaf 2018 wordt gestreefd naar een vaste overeenkomst.
Bezwaren van leden op het conceptplan:
M.b.t. de prijsverhoging van € 20,00
- gebeurt nu achteraf, is dat betrouwbaar?
- werkt het verhogen van de prijs niet juist tegen het verkrijgen van nieuwe leden?
- misschien verliezen we leden door een prijsverhoging
- in plaats van een prijsverhoging kan ook om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.
M.b.t. het verlagen van het inleggeld
- dit is niet correct t.a.v. bestaande leden
M.b.t. verlengd proefabonnement
- strookt niet met de verantwoordelijkheid die we gezamenlijk dragen.
Algemene opmerkingen t.a.v. begroting:
- het is risicovoller om een incidentele inkomstenpost (Groene Heldenprijs) te besteden aan
structurele kostenpost (Freek)
- Ook suggesties over mogelijke andere indeling van de begroting.
Aanvulling vanuit initiatiefnemers:
-Jan: voor gezonde exploitatie hebben we meer ODA’s nodig, min 35.
-Luuk: we denken ook na of ODA in andere vorm geregeld kan worden.
Commerciële afzet is goede groeimogelijkheid nu we gecertificeerd zijn. Maar heeft nadelen:
-Freek: afzet aan commerciële afnemers brengt veel extra werk mee, en daarvoor is in de berekening
van mijn vergoeding nu geen tijd vrijgemaakt, vragen constante levering etc.
Na stemming wordt het interim bestuur benoemd. De bestuursleden zullen in hun eerste
bijeenkomst besluiten hoe de functies verdeeld zullen worden.
Het voorstel van het verlengd proefabonnement en het verlagen van het inleggeld naar € 100,00
wordt aangenomen. Er zijn 34 voor stemmen, 2 tegenstemmen en 1 onthouding. De tegenstemmers

en de onthouding geven consent. Volmachten zijn niet meegenomen in de stemming omdat de
opdracht is gewijzigd.
De begroting voor 2017 wordt vastgesteld.
Freek spreekt zijn vertrouwen uit en gaat akkoord met dit voorstel.
De opdracht die het interim bestuur meekrijgt is :
- Het revitaliseren van de werkgroepen, zodat de interne verbinding binnen LOCOtuinen
weer hersteld wordt;
- Het opstellen van de Jaarrekening 2016 incl. controle door Kascommissie,
ter accordering door de ALV;
- Voor 1 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor de korte termijn met
Freek Mennen opstellen;
- Voor 1 oktober 2017 een definitieve samenwerking formuleren tussen CV LOCOtuinen
en Freek Mennen voor de lange termijn;
- Voor 1 november de Begroting 2018 voorleggen ter accordering aan de ALV;
- Voor 1 januari 2018 organiseren van verkiezingen van het nieuwe bestuur conform
de Statuten.;

Agendapunt 6-7-en 8 zijn in verband met tijdgebrek niet aan de orde gekomen.
Wel zijn nog besproken:
-Vrijwilligers voor het werk in de tuin kunnen zich aanmelden bij Freek. Vaste dagen zijn woensdag
maar ook maandag en vrijdag. Altijd vooraf afstemmen met Freek via info@locotuinen.nl
- Anne Lefevre vraagt of er vrijwilligers zijn die de communicatie werkgroep willen versterken,
bijvoorbeeld voor het bemannen van infostands.
9. Sluiting.
Er wordt met zijn allen nog geproost op een nieuw begin van LOCOtuinen en we danken Frans
Hermans voor het beschikbaar stellen van vele potten stroop en flessen appelsap van zijn oogst.
Frederike Pol, Mieke Brosky

