Notulen ALV LOCOtuinen 25 september 2018
Aanwezige leden: Frederike Pol, Mieke Brosky, Iny Frints, Jeanne v.d. Leij, Koen Goorman,
Yvonne Velthuis, Maja Strahm, Luuk Rövekamp, Leon de Roy, Robin van Hontem, Marion Petri,
Bram de Volder, Ien van Gemert, Ceralie van Wingerden, Reinetta Roepers, Anne Lefevre, Paula
Corsten (met machtiging Ellen Schneiders)
Aspirant-lid: Anne-Tom Paehuis
1.
Opening
De Agenda wordt vastgesteld.
2.
Mededelingen vanuit bestuur, werkgroepen en leden
Bestuur
Financieel: Op dit moment zijn er 130,5 ODA’s voor groenten en 17 voor bloemen, 20 proefabonnementen groenten en 5 proefabonnementen bloemen. De omzet is daarmee op dit moment hoger
dan de gemaakte kosten, dat betekent dat op dit moment de exploitatie een positief resultaat laat
zien. De liquiditeit voor de rest van 2018 is voldoende om alle begrootte kosten te dekken.
Deze maand is er contact met WML om de pachtovereenkomst uit te breiden met extra m2. Dat
geeft de mogelijkheid om enerzijds meer rust te brengen in het gebruik van de grond en meer m2
een jaar niet te gebruiken, anderzijds om teelten uit te breiden en daarmee de exploitatie positief te
bevorderen. Freek zal in de winter met een teeltplan komen, waarin deze uitbreiding wordt opgenomen.
Werkgroep Rechtsvorm
Staat op de agenda rond de CV
Werkgroep Communicatie
Veel activiteiten: pintje pakken op 14 september was leuke ontmoeting met aantal nieuwe leden, er
staat een lezing gepland in november (info volgt), de uitnodiging naar leden om te participeren in
diverse werkgroepen is gedaan met helaas nog maar beperkte reacties maar iedere hulp is welkom.
Het Pompoenfeest op 22 september tijdens de buurtdag Heer is helaas door de regen een beperkt
succes geweest.
Op 23 oktober zal Groene Helden met een rondtour ook LOCOtuinen aandoen. Aanwezigheid van
Freek is gewenst, het bestuur zal in de personen van Paula en Mieke aanwezig zijn, anderen zijn
ook van harte welkom. Info-mail volgt.
Andere mededelingen: geen
3.
Concept Notulen 29 maart 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.
Bestuursverkiezing
Koen Goorman stelt zich aan de ALV voor als kandidaat bestuurslid. Hij is zeer enthousiast over
LOCOtuinen en is bijna iedere vrijdag op de tuin voor hand- en spandiensten (o.a. de waterput,
overkapping, hekwerk, e.d.). Hij wil zich ook graag op een andere manier inzetten voor LOCOtuinen, vandaar zijn kandidatuur als bestuurslid. Hij heeft al een bestuursvergadering bijgewoond en
dat is van beide kanten goed bevallen.
4.1. De ALV stemt unaniem in met de benoeming van Koen Goorman als bestuurslid LOCOtuinen.
4.2. De ALV stemt unaniem in met de functieverdeling binnen het Bestuur zoals voorgesteld:
Voorzitter
Paula Corsten
Secretaris/Penningmeester
Mieke Brosky
Bestuurslid
Koen Goorman
5.

Besluitvorming over de Vennootschapsovereenkomst

We nemen even de tijd om een paar paragrafen en de diepere bedoeling daarvan goed te begrijpen,
zoals de Doelstelling van de CV, het bewaken van de statutaire verplichtingen van de Coöperatieve
Vereniging als stille vennoot, de inbreng van middelen en merk LOCOtuinen.
Naast dat er een jaarlijks evaluatiemoment is opgenomen in de overeenkomst, willen we met z’n
allen waken over het goede reilen en zeilen van de CV en hoe we het samen bedoeld hebben. De
beherende vennoot en de stille vennoot hebben beiden de verantwoordelijkheid om bijtijds signalen
en evt. knelpunten te bespreken om tot tijdige aanpassingen in de samenwerking te komen,.
5.1. De ALV stemt met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding, in met de Vennootschapsovereenkomst LOCOtuinen de Oogst C.V. per 25 september 2018.

6.

Rondvraag en sluiting

We brengen een toost uit op de nieuwe LOCOtuinen de Oogst C.V.!
JOEPIE!
(Anne maakt de foto)

