Notulen ALV LOCOtuinen Maastricht

Locatie: Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht
Datum: 2 oktober 2014
Aanwezig: 25 leden, na de pauze resteerden 20 leden
1. Opening
Bram de Volder (voorzitter) opent de vergadering om 20:00 uur.
2. Mededelingen
- Bram stelt voor om eerst de agenda en de notulen van 4 september jl. vast te
stellen;
- Yolanda de Boer en Marjon van der Meer zullen gedurende 2014 de notulen maken
tijdens ALV’s;
- Gerard Hofmans merkt op dat naar zijn mening de voorbereidingsstukken voor de
ALV drie weken voorafgaand aan de ALV verstuurd dienen te worden. Het
oprichtingsbestuur hanteert hier 1 week voor;
- De notulen van 4 september worden goedgekeurd met de volgende wijziging:
‘ingelaste informatieavond’ wordt ‘informatieavond’;
- Er wordt een punt toegevoegd aan de agenda: punt 6. ‘Werkgroep Communicatie’;
- Er is 1 volmacht voor deze avond.
3. Bijpraten over het proces naar onze eerste LOCOtuin
Er wordt een plenaire bijeenkomst gepland op 21 oktober a.s. om voor iedereen een
completer beeld te krijgen van hetgeen in de werkgroepen speelt, wat de prioriteiten
zijn binnen LOCOtuinen Maastricht en wie daarmee aan de slag gaan (in de tijd
gezet). Er is gevraagd of er ruimte is om ideeën en wensen te uiten op deze avond.
De voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst neemt dit mee.
De bovengenoemde datum blijkt niet geschikt voor minstens 7 aanwezigen, er zal
daarom een nieuwe datum worden vastgesteld door het oprichtingsbestuur.
4. Profiel Tuinder
De gedeelde documenten ´Coproductie tuinder en vereniging´ en ´Rapportage
Grond en Tuinder´ zijn afrondende stukken van de huidige werkgroep Grond &
Tuinder. Na de plenaire bijeenkomst in oktober zullen naar aanleiding van het
scenario en de piketpaaltjes nieuwe mensen aan de slag mogen gaan met de
verdere actiepunten (zoals de werving van een tuinder). De documenten worden
toegelicht door Jan Hurkens en Iny Frints van de werkgroep.
Er wordt gevraagd of al naar buiten gecommuniceerd kan worden dat er een
tuinder/boer gezocht wordt voor LOCOtuinen. Uit het gesprek dat volgt komt naar
voren dat de selectieprocedure nog uitgewerkt moet worden.
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5. Verenigingsbegroting
Er is gelegenheid om vragen te stellen over de (concept)verenigingsbegroting en de
toelichting daarop (beeld- en oordeelsvorming). Er zijn een aantal vragen m.b.t. het
resultaat (wil de vereniging resultaat behalen/hoe wordt daar mee omgegaan), de
kosten van een accountant en boekhoudpakket (al dan niet te hoog en kan dat
eventueel door een lid worden gedaan), of de oprichtingskosten wel thuishoren in de
begroting en of het restant van de bijdragen van de aspirant-leden op de begroting of
op de balans horen te staan. Deze vragen worden meegenomen bij het definitieve
voorstel voor de verenigingsbegroting 2015, ter besluitvorming in de ALV van
november.
6. Werkgroep Communicatie
Er wordt gewerkt aan leuke activiteiten voor de leden. Er wordt gedacht aan:
- de nieuwsbrief wat luchtiger maken en niet alle beleidszaken hier in te behandelen,
maar te vervangen door links naar (een gesloten deel van) de website;
- het starten van een forum om ideeën en opmerkingen te verzamelen;
- maandelijks een informele borrel in een café;
- een excursie naar een vergelijkbare tuin.
7. Bestuursverkiezingen
De Sociocratische verkiezingsmethode wordt kort toegelicht door Marjon van der
Meer en er is ruimte om hier vragen over te stellen. Er zal nog met onze notaris even
contact gezocht worden of de methode inderdaad niet in strijd is met de statuten. Er
wordt geconstateerd dat leden die op 6 november niet aanwezig kunnen zijn, zich
niet kandidaat kunnen stellen, dit wordt meegenomen in de overweging en eventueel
aangepast.
- leden die tijdens de pauze zijn vertrokken hebben hun volmacht afgegeven,
normaliter worden enkel volmachten meegenomen in de stemming als deze voor de
vergadering zijn aangekondigd. De aanwezigen zijn akkoord om deze volmachten
alsnog mee te laten tellen in de stemming.
Voorstel A. Methode bestuursverkiezing
Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om voor de bestuursverkiezingen
tijdens de ALV van 6 november gebruik te maken van de sociocratische
verkiezingsmethode.
Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen: 16 voor, 5 volmachten
voor, 3 onthoudingen en 1 tegen.
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Voorstel B. Bestuursprofiel
Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om een besluit te nemen over een
gezamenlijk beeld van een bestuursprofiel wat als onderlegger kan dienen voor de
bestuursverkiezingen.
Dit voorstel wordt aangenomen met de volgende stemmen: 17 voor, 3 volmachten
voor, 1 tegen en 2 onthoudingen.
Voorstel C. Onderling delen van de ledenlijst
Het oprichtingsbestuur stelt aan de ALV voor om de ledenlijst van locotuinen
onderling te delen met de leden, via een alleen voor leden toegankelijk gedeelte van
de website (voorlopig dus beveiligd met een generiek wachtwoord).
Dit voorstel wordt aangenomen mits enkel de naam en het e-mailadres zichtbaar zijn
met de volgende stemmen: 19 voor en 3 volmachten voor.
8. Rondvraag
- Gerard Hofmans is benieuwd naar de brief die naar de gemeente is gestuurd m.b.t.
de landgoederenzone. De brief is reeds op het beveiligde deel van de website
geplaatst, waar we dit soort informatie met elkaar kunnen delen;
- Gerard Hofmans meldt dat het a.s. zondag weer molendag is en nodigt ieder uit te
komen.
9. Sluiting
Bram sluit de vergadering om 23:00 uur.
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