Notulen ALV LOCOtuinen 29 maart 2018
1.
Opening
De Agenda wordt vastgesteld.
2.
Mededelingen vanuit bestuur en werkgroepen
Bestuur
- Voorbereiding wateraansluiting bij LOCOtuinen aan Oude Molenweg
- Aanpassing beschikbaarheid 0,5 ODA als aanvulling bij afname van minimaal 1 ODA; Bloemenabonnement wordt jaarlijks beoordeeld of exploitatie hiervan haalbaar is.
Werkgroep Rechtsvorm
- OVO LOCOtuinen/Freek Mennen is getekend voor 2018; De bijlage met begroting is gereed, maar
eerst dient het definitieve Jaarverslag vastgesteld te worden om te weten wat we met budgetten
kunnen doen.
- Voortgang CV inrichting; De werkgroep is aan de slag met concept en komt voor de vakantie met
een eerste concept-beschrijving naar een ledenbijeenkomst.
Werkgroep Communicatie
- n.a.v. bijeenkomst Unu Merit PR-acties richting studenten; ODA laagdrempelig, niet persoonsgebonden i.v.m. kortere looptijd, overdraagbaar aan anderen, Engelstalig, ect.
- opzet jaarplan PR
Werkgroep Financiën
- Afronding begroting 2018; loopt parallel aan OVO. De Tuinbegroting is in overleg met Freek tot
stand gekomen. De Verenigingsbegroting is daarmee redelijk eenvoudig geworden. Het marketingbudget is gezamenlijk budget van Vereniging en Tuin/Freek.
Omzet commerciële afnemers: wil Freek mee doorgaan, met Misjel/Limbio, Buurderij.
Andere mededelingen: geen
3.
Notulen 23 november 2017 vaststellen en actielijst
De notulen van 23 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
4.
Jaarrekening 2017 vaststellen, toelichting door Mieke en Bram
Na flink wat bewerkingen (nieuw digitaal boekhoudprogramma, wisseling bestuur) is het Bram en
Mieke gelukt een betrouwbaar financieel beeld te presenteren. De kascommissie heeft haar controle
uitgevoerd en de Jaarrekening goedgekeurd.
Precies 1 jaar geleden was de ledenbijeenkomst bij Athos, waar het duidelijk werd dat LOCOtuinen
financieel dreigde vast te lopen alsook in de samenwerking met Freek. Nu is het vertrouwen in elkaar weer terug, gesprekken gaan weer over inhoud en waar we naar toe willen. In de Jaarrekening
is de Groene Helden Prijs in het resultaat verwerkt, daardoor is er sprake van een positief resultaat.
De resultaatdeling met Freek is al verwerkt. We hebben meer opbrengsten dan begroot en minder
kosten.
De ALV stelt het Jaarverslag 2017 unaniem vast.
Dominique Sleijpen neemt na 3 jaar afscheid van de Kascommissie, LOCOtuinen dankt haar voor de
serieuze wijze waarop ze haar werk verricht heeft.
Gerdie Haasen en Yvonne Velthuis zijn de 2 nieuwe leden van de Kascommissie 2018
5.
Vaststellen van de resultaatdeling 2017
Voorstel is dat het positieve resultaat 50/50 wordt verdeeld tussen Freek en Vereniging. Voorstel is
dat de Vereniging bijschrijft bij de reserves en dit budget aanwendt voor het terugbetalen van basisinleg van leden die hun lidmaatschap opgezegd hebben in 2015 en 2016.
De ALV stemt unaniem in met de Resultaatdeling en het voorstel om de basisinleg van ex-leden terug te storten.
6.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Het vertrek van Wouter in juni/juli vraagt om minimaal 1 lid, liefst 2 leden erbij.

Op dit moment hebben zich nog geen leden gemeld bij het bestuur. Er zal nog een keer een oproep
volgen en mogelijk worden leden ook direct gevraagd door het bestuur.
7.

Rondvraag en sluiting

- Kan er een financieel overzicht verstrekt worden over de stand van zaken? Het is goed om de le-

den periodiek te informeren over de stand van zaken. Actie Penningmeester/Werkgroep Financiën

- Er bestaat nog steeds de wens voor een kas. Dit zal in het ondernemingsplan begroting 2019 een
plek moeten krijgen. Actie Freek/Bestuur

- Er komen weer een aantal PR-acties, die zullen via de Nieuwsbrief gecommuniceerd worden.
- Door het warme weer staan de eerste 8000 plantjes al in de grond, de oogst zal vroeg beginnen.
- Enkele leden zijn naar de CSA-conferentie NL/Belgie geweest, heel inspirerend. Zullen we LOCO
tuinen als organisator voor volgend jaar aanbieden? Instemming door de ALV.

