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Locatie: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht 

Datum: 22 januari 2015 

Aanwezig (31): Anne Lefevre, Annelies Heijnen, Antonie de Beaumont-Ausems, Bert 

Heijnens, Bram de Volder, Carol Buschgens, Daan Wierenga van IJzendoorn, Dirk van 

Beek, Emy Heijnen, Frans Hermans, Gerdy Jacobs, Hennie Frissen (Eetcafé Ceramique), 

Henny Kloosterboer, Jan Hurkens, Jan Starmans, John Rouvroye, Luuk Rövekamp, Maaike 

Bierman, Marian van de Weijer, Mariel Geurden, Marion Petri, Marlies Notermans, Martin 

Unfried, Maud Koldenhof, Monique Colen, Paul Treffers, Paula Corsten, Peter Visser, Robin 

van Hontem, Stefan Muijtjens en Yvonne Velthuis 

Na de pauze (+1): Wendy knubben en Martijn Westers (niet lid) 

Volmachten (6): Astrid Merkx, Astrid Rouvroye, Christiane Gronenberg, Dominique Sleijpen, 

Don van Dort en Janicke Kernland. 

Notulist: Carol Buschgens 

 

1. Opening 

Daan opent de vergadering om 20:00 uur 

 

2. Vaststellen agenda 

De agendavolgorde wordt gewijzigd; het visiedocument wordt behandelt onder punt 

5 en de rest schuift door.  

 

3. Vaststellen Notulen ALV 11 december 

Vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er is een mail verzonden naar alle leden met het verzoek de contributie voor 2015 á 

€25,- over te maken. Een lid kan enkel 2 maanden voor het begin van het nieuwe 

jaar zijn/haar lidmaatschap opzeggen. Als het lid later opzegt, blijft het lid contributie 

verschuldigd over het lopende jaar.  

 

5. Visiedocument - Besluitvorming 

Het visiedocument is vorig jaar gepresenteerd, maar behoefde nog enkele 

aanpassing. Dit is inmiddels gebeurt waardoor het nu ter besluitvorming wordt 

voorgelegd.  

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

30 stemmen voor, geen stem tegen, 1 onthouding, 6 volmachten voor en geen 

volmachten tegen. 

 

6. Voorstel voor de eerste LOCOtuin! 

Werkgroep Grond & Tuinder: Grondoptie aan de Wanweg - Besluitvorming 

Het perceel van WML aan de Wanweg is 2,2 hectare in plaats van de genoemde 1,6 
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hectare. De pachtprijs is ongeveer €1.450,- per jaar. Er zal een pachtovereenkomst 

van 1 jaar worden gesloten. Enkele leden willen graag inzicht in de 

pachtovereenkomst voordat deze ondertekend wordt, hiertoe wordt de gelegenheid 

geboden.  

Omdat het een overeenkomst van 1 jaar is, zullen er geen investeringen zoals opstal 

worden gedaan, enkel investeringen die strikt noodzakelijk zijn om dit jaar groente te 

kunnen oogsten. Het uitgangspunt van LOCOtuinen blijft om langdurig te pachten of 

te kopen.   

Het benodigde startkapitaal is de inleg van 6 leden (6 x €250,-) voor de pacht en zo’n 

60 à 70 oogstdeelabonnementen voor de vergoeding van de boer en het zaaigoed 

e.d. Het perceel kan voorzien in meer dan 70 oogstdeelabonnementen, de 

overschotten kunnen eventueel vermarkt worden (ook bij te kleine afname door 

leden). De vereniging heeft geen winstoogmerk, de ALV besluit wat er met eventuele 

winst/ overschot gebeurd.  

 

Voorstel: voorgenomen besluit: De leden worden in de gelegenheid gesteld om nog 

op en aanmerkingen te plaatsen bij de overeenkomst. De intentie is om aanstaande 

zaterdag te ondertekenen.  

Dit voorgenomen besluit wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

27 stemmen voor, geen stemmen tegen, 4 onthoudingen, 6 volmacht voor, geen 

volmachten tegen. 

    -------------------------------------------- PAUZE ------------------------------------------------ 

Werkgroep Financiën & Administratie: 

1. Kapitaaldeelname €250,-  Besluitvorming 

De inleg van €250,- is eenmalig en is om duurzame investeringen te doen (b.v. 

grond), enkel over dit bedrag loopt elk lid risico (beperkte aansprakelijkheid). Het 

inleggeld is in principe terugvorderbaar bij opzegging van het lidmaatschap. Als 

leden vanwege een dringende reden de inleg van €250,- in termijnen willen betalen, 

kan dat overlegd worden met de penningmeester (Paula Corsten: 

financiën@locotuine.nl) 

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

30 stemmen voor, geen stemmen tegen, 2 onthoudingen, 6 volmachten voor, geen 

volmachten tegen. 

 

2. Oogstdeelabonnementen - Besluitvorming 

Gezinnen kunnen naar behoefte (fair use principe) oogstdeelabonnementen 

afnemen en met zakelijke leden worden aparte afspraken gemaakt. Een heel 

oogstdeelabonnement à €225,- per jaar biedt groenten voor 20 tot 32 weken (mei t/m 

januari) in een jaar. Het is ook mogelijk om een half oogstdeelabonnement af te 

nemen. Iedere week zal de boer duidelijk aangegeven wat een 

oogstdeelabonnement die week inhoudt. 
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Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

30 stemmen voor, geen stemmen tegen, 2 onthoudingen, 6 volmachten voor, geen 

volmachten tegen. 

 

3. Ondernemersvergoeding - Besluitvorming 

Voor dit jaar wordt uitgegaan van ½ fte met een ondernemersvergoeding van 

€18.000,- bruto per jaar. €1.000,- wordt per maand als vaste vergoeding uitbetaald, 

daar bovenop kan nog €500,- per maand als variabel deel bijkomen als het 

exploitatieresultaat het toelaat.  

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

De aanwezige leden zijn unaniem voor, 6 volmachten voor, geen volmachten tegen. 

 

4. Vrienden van LOCOtuinen - Bestluitvorming 

Vrienden van LOCOtuinen kunnen LOCOtuinen steunen met een bedrag dat 

minimaal gelijk is aan de contributie van het lopende jaar. Zij worden uitgenodigd 

voor sociale activiteiten.  

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

De aanwezige leden zijn unaniem voor, 6 volmachten voor, geen volmachten tegen. 

 

5. Mandaat voor de werkgroep financiën  

De werkgroep Financiën zal in lijn van de begrotingsopzet LOCOtuinen Maastricht 

Versie 17-10-2014 handelen.  

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

31 stemmen voor, geen stem tegen, 1 onthouding, 6 volmachten voor, geen 

volmachten tegen.  

 

Werkgroep Organisatievorm: Samenwerkingsovereenkomst - Besluitvorming 

Aan het voorstel wordt toegevoegd dat er 3 x per jaar met de boer een 

evaluatiemoment zal zijn. De overeenkomst van opdracht is voor het eerste jaar 

tussen de vereniging en de boer. De overeenkomst is nog niet definitief, de boer 

mag suggesties doen om tot een gezamenlijk gedragen 

samenwerkingsovereenkomst te komen. Vragen en suggesties van leden zijn nog 

welkom, de besluitvorming vandaag gaat over het basisdocument, zoals gemaild.  

Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen:  

De aanwezige leden zijn unaniem voor, 6 volmachten voor, geen volmachten tegen. 

 

7. Bijpraten sollicitatieprocedure tuinder en verder… 

Er zijn 4 sollicitaties binnengekomen en de voorkeur gaat nu uit naar een jongeman 

die al ervaring heeft binnen verschillende CSA’s in binnen- en buitenland. Hij is nog 

niet ervaren in het ondernemerschap maar gaf aan zelf een CSA te willen starten, 

maar geen deelnemers kon vinden. Hij zal in samenwerking met Stefan en de 
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werkgroep grond en tuinder van start gaan.  

 

8. Rondvraag 

- Er wordt door de werkgroep Communicatie een filmpje voorbereid waarin in beeld 

wordt gebracht hoe/dat leden geld inleggen voor LOCOtuinen; 

- Gevraagd wordt om een ‘graadmeter’ op de website te laten zien met het aantal 

aanmeldingen/betalingen; 

- Zaterdag 24 januari is de nieuwjaarsborrel, komt allen!; 

- Er is een email door een lid naar alle leden gestuurd waarin alle ledenadressen 

zichtbaar zijn. Het bewuste lid is er op aangesproken en biedt hierbij zijn excuses 

aan; 

- Gevraagd wordt of in Maastricht-West ook een tuin gaat komen; de werkgroep 

Grond en Tuinder blijft daar naar uitkijken. 

 

9. Sluiting 

Daan sluit de vergadering om 22:33 uur.  

 


