Notulen ALV LOCOtuinen Maastricht

Locatie: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht
Datum: 6 november 2014
Aanwezig: Bram de Volder, Carol Buschgens, Daan Wierenga-van IJzendoorn, Dirk van
Beek, Dominique Sleijpen, Emy Heijnen, Jan Hurkens, Jan Starmans, John Rouvroye, Luuk
Rövekamp, Marlies Notermans, Monique Colen, Paul Treffers, Paula Corsten, Peter Visser,
René Pirson en Yvonne Velthuis
1. Opening
Bram opent de vergadering om 20:10 uur.
2. Vaststellen agenda
Vastgesteld.
3. Vaststellen Notulen voorgaande ALV
Vastgesteld.
4. Mededelingen
- Bram vertelt kort over de leuke bijeenkomst van vorige week m.b.t. een
richtinggevend scenario en een mogelijk stappenplan met nieuwe bemensing van de
werkgroepen. Er is veel opbrengst om mee aan de slag te gaan met de
werkgroepen. Het was een avond voor beeld- en oordeelsvorming;
- Stefan Muijtjens was ook aanwezig op de bijeenkomst vorige week, en gaf aan
(vanuit zijn expertise) dat het zaak is nu snel grond en tuinder te vinden, wil
LOCOtuinen in 2015 een eerste teeltjaar gaan beleven;
- Er zijn voor de besluitvorming vanavond 5 volmachten gegeven, te weten: Anne
Lefevre, Arjen Ricksen, Christiane Gronenberg, Henny Kloosterboer, Iny Frints.
5. a. Procedure Bestuursverkiezingen
- Middels de Sociocratische methode zullen deze avond kandidaten voor het bestuur
bekend worden. Zij zullen voorgedragen worden voor de ALV van december, waar
bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden;
- Er zijn voorafgaand aan deze ALV geen kandidaatstellingen binnengekomen bij het
bestuur;
- De procedure wordt geleid door Paula Corsten en Daan Wierenga.
De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan een voorstelrondje om een beeld
te krijgen van elkaar. Hiertoe wordt besloten. Na het voorstellen schrijven de
aanwezigen ieder 3 tot 5 mogelijke kandidaten op een papier en leveren dit in bij
Paula en Daan. Zij inventariseren wie en hoe vaak personen worden genoemd.
Hieruit blijkt dat bijna ieder van de aanwezigen genoemd is en er nog geen duidelijk
beeld ontstaat. Alle aanwezigen worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om
aan te geven al dan niet beschikbaar te zijn. In de volgende ronde kunnen leden die
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een ander lid als een gewenste kandidaat zien, dat lid (indien hij/zij heeft
aangegeven niet beschikbaar te zijn) uitnodigen om dat besluit te herzien.
b. Kandidaat bestuursleden via Sociocratische Besluitvorming
Nadat meningen zijn gedeeld en aanwezigen al dan niet zijn overtuigd voor
kandidaatstelling, vindt een 2e stemronde plaats. Hieruit komen de volgende
kandidaten naar voren: Jan Starmans, Daan Wieringa, Paula Corsten, Bram de
Volder en Jan Hurkens. Deze vijf kandidaten worden voorgedragen voor de
bestuursverkiezingen tijdens de ALV van december. Voor hun voordracht gaan zij
onderling overleggen wie welke functie in het bestuur ambieert.
6. Besluitvorming: Verenigingsbegroting 2015
Over de begrotingsjaren 2014 en 2016 wordt geen besluit genomen, deze zijn enkel
ter beeldvorming. N.a.v. opmerkingen in de ALV van oktober zijn enkele wijzigingen
gedaan:
- 2014: inkomsten zijn verduidelijkt: er is geen sprake van contributie maar een
restant van de bijdragen aan de oprichtingskosten van de aspirantleden. Daarnaast
zijn de oprichtingskosten uit deze begroting gehaald;
- 2015: er is geen verlaging van accountants- en boekhoudkosten doorgevoerd
omdat we reële budgetten willen opnemen.
Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen: 17 voor en 5 volmachten
voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
7. Rondvraag
Zaken rondom de bestuursverkiezing (ook de verkiezingscommissie) worden door
het oprichtingsbestuur georganiseerd.
8. Sluiting
Bram sluit de vergadering om 22:50 uur.
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