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Locatie: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht 

Datum: 11 december 2014 

Aanwezig: Anne Lefèvre, Bram de Volder, Carol Buschgens, Christiane Gronenberg, Daan 

Wierenga, Dominique Sleijpen, Don van Dort, Gerard Hofmans, Heinz van de Schoor, Henny 

Kloosterboer, Jan Hurkens, Jan Starmans, John Rouvroye, Luuk Rövekamp, Marion Petri, 

Marlies Notermans, Monique Colen, Paul Treffers, Paula Corsten, Peter Visser, René Pirson, 

Robin van Hontem, Tonnie Havenith en Yvonne Velthuis. 

 

1. Opening 

Bram opent de vergadering om 20:06 uur.  

 

2. Vaststellen agenda 

Vastgesteld.  

 

3. Vaststellen Notulen ALV 6 november 2014 

Vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Voor punten ter besluitvorming zijn 7 volmachten aangekondigd, te weten: Astrid 

Merkx, Arjen Ricksen, Astrid Rouvroye, Emy Heijnen, Frank Steijns, Gerdie Pinksten 

en Iny Frints. 

 

5. Bestuursverkiezingen 

In de ALV van 6 november is volgens de sociocratische methode een aantal 

kandidaat-bestuursleden naar voren gekomen, zij hebben zich allen kandidaat 

gesteld voor het bestuur.  

 

Voordracht Bestuursverkiezingen:  

- Daan Wierenga wordt gekozen tot Voorzitter met 24 stemmen voor, 7 volmachten 

voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

- Bram de Volder wordt gekozen tot Secretaris met 23 stemmen voor, 7 volmachten 

voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen; 

- Paula Corsten wordt gekozen tot Penningmeester met 24 stemmen voor, 7 

volmachten voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

- Jan Hurkens wordt gekozen tot algemeen Bestuurslid met 23 stemmen voor, 7 

volmachten voor, 1 stem blanco, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

- Jan Starmans wordt gekozen tot algemeen Bestuurslid met 23 stemmen voor, 7 

volmachten voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding. 
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6. Voorstel eerste LOCOtuin 

Middels een powerpointpresentatie wordt gepresenteerd waaraan verschillende 

werkgroepen de laatste weken hebben gewerkt. De drie belangrijkste thema’s 

worden hieronder kort weergegeven met aandachtspunten van de ALV aan de 

werkgroep(en). De gehele presentatie komt op het ledengedeelte van de website 

(www.locotuinen.nl/leden).   

a. Besluitvorming: Tuinderprofiel en Selectieprocedure 

Er is door de werkgroep Grond & Tuinder ter besluitvorming een uitgebreide 

vacature opgesteld met het profiel van de gewenste tuinder. De vacature zal vanaf 

morgen openbaar worden. Door de ALV wordt meegegeven om te onderzoeken- en 

de optie open te houden om een loonwerker eventueel al in te schakelen om de 

grond voor te bereiden. 

Het Tuinderprofiel en de Selectieprocedure worden aangenomen met 24 stemmen 

voor, 7 volmachten voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.  

b. Grondopties  

Door de werkgroep Grond & Tuinder zijn ter oordeelsvorming 4 percelen in kaart 

gebracht waarbij aandacht is voor de locatie, (termijn van) pacht en mogelijkheid van 

koop. Ten aanzien van onderstaande percelen vraagt de ALV aandacht voor:  

- Perceel Oude Molenweg (pachten van WML, met mogelijkheid tot koop): Is de 

grond wel goed te betelen/van goede kwaliteit? Hoe zijn de bouwmogelijkheden en is 

er omheining?  

- Perceel Meerssenerweg (pachten van Gemeente): Hoe zijn de 

bouwmogelijkheden? 

c. samenwerkingsovereenkomst 

De Werkgroep Organisatievorm heeft verschillende samenwerkingsvormen in kaart 

gebracht en deelt dat ter oordeelsvorming met de ALV. Gunstig zou zijn om het 1e 

teeltseizoen aan te vangen met de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd en 

vanaf het 2e teeltseizoen de Commanditaire Vennootschap voor onbepaalde tijd.  

 

7. Rondvraag 

- Het is belangrijk om een voorstel voor ledeninleg ter besluitvorming te agenderen in 

een volgende ALV; 

- De vacature wordt op 12 december 2014 op de website geplaatst. 

 

8. Sluiting 

Bram sluit de vergadering om 22:30 uur.  

 

 


