
Notulen  Agenda ALV LOCOtuinen 
Datum: 21 maart 2019 
Aanwezige leden: Mieke Brosky, Bram de Volder, Leo van Kampenhout/Lieu Ngo, Yvonne 
Velthuis, Ingrid Roelofsen, William Curfs, Leon de Roij, Christiane Gronenberg, Gerdie Haasen, 
Maja Strahm, Timo Wondergem/Dilys Sigurjonson, Annelies Heijnen, Paula Corsten (met 1 
machtiging Schneiders) 

1. Opening

2. Mededelingen vanuit bestuur, werkgroepen en leden
- Het verzoek om de letters in de tuin in orde te maken voor de open dagen.
- De eerste plantjes zijn gearriveerd, het seizoen is geopend!

3. Notulen 20 december 2018.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2018, inclusief Jaarrekening
Middels dit Jaarverslag 2018 legt het bestuur van LOCOtuinen verantwoording af aan haar leden
over het gevoerde beleid en de financiële staat van LOCOtuinen. Tevens bevat het Jaarverslag
een voorstel over de verdeling van het positieve resultaat 2018.

4.1. De ALV stelt unaniem het Jaarverslag 2018 incl. de Jaarrekening 2018 vast. 

4.2. De ALV verleent het bestuur unaniem decharge over het boekjaar 2018. 

4.3. De ALV stemt unaniem in met de bestemming van het positieve resultaat van €1.763,11, namelijk 
toevoegen aan de verenigingsreserve. 

De Kascommissie is op zoek naar een nieuw lid, omdat Gerdie Haasen al 2 jaar deze taak heeft 
vervuld.  
Voor 2019 zal de Kascommissie bestaan uit: 
- Yvonne Velthuis (2e jaar)
- William Curfs (1e jaar)
Locotuinen dankt Gerdie Haasen voor haar geleverde diensten de afgelopen 2 jaren.

5. PR/Marketing en ledenactiviteiten.
In 2019 willen we als LOCOtuinen verder groeien met nieuwe leden, maar ook de huidige leden
blijven boeien. Hiervoor wordt gewerkt aan een marketing/communicatieplan, waarbij de inzet van
leden weer van belang is. Vanavond worden ideeën over soorten activiteiten gedeeld en kunnen
leden eigenaar worden van bepaalde activiteiten. We werken in kleine groepen aan bepaalde
thema’s.
Er worden diverse suggesties gegeven voor het  plaatsen van advertenties e.d. 
- Universiteit/UMC Observant
- studentenhuizen een apart abonnement aanbieden van 3+ pp
- Markant huis-aan-huis blad
- Vrije school
- Facebook/Instagram
Daarnaast de vraag om een tijdsplanning en evt. budgetten (zie begroting). Ook zullen we werken
aan voorbeeldteksten en een advertorial.



Nieuwe leden zouden we een uitnodiging kunnen sturen op welke wijze zij actief kunnen zijn in 
diverse werkgroepen. Duidelijk aangeven wat er gevraagd wordt en waar ze bij kunnen helpen. 

6. Rondvraag en sluiting formele gedeelte
- Kan er een werkgroep komen voor de Open dag? Antwoord: die is er al, coordinatie ligt bij Anne
Lefevre.

7. Vertoning van de film “Koolstofboeren”
( http://www.bodemboeren.nl/)
Een korte film van ong. 20 minuten over de rol die boeren willen en kunnen nemen in het
verbeteren van de grondkwaliteit.


