Concept Notulen ALV LOCOtuinen 15 maart 2021
Aanwezige leden via MS Teams: 26 leden
1. Opening
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen vanuit bestuur, leden en werkgroepen
Yvonne Velthuis meldt dat er van sommige groenten zeer weinig te oogsten was en dat er vragen zijn of iedereen die oogst ook daadwerkelijk het deel oogst dat past bij het abonnement.
Freek reageert dat het een goede en vaker gestelde vraag is, maar weet het antwoord niet direct. Er spelen
meer factoren, zoals droogte en toenemend ledenaantal maar zeker ook andere dingen. Freek stelt dat het
niet de rol van de boer is om op de oogst te controleren.
Voel je vrij om Freek te benaderen als je niet passend gedrag ziet of vermoedt.
3. Begroting 2021 van de Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen (Ledenvereniging)
Begroting Vereniging is gebaseerd op de realisatie van voorgaande jaren en doorgetrokken.
Bram de Volder vraagt zich af of we overwogen hebben de contributie aan te passen om geen vermogen
op te bouwen.
Mieke antwoordt dat een bescheiden vermogen mogelijk als buffer voor evt uitbreidingsplannen is toe te
passen. E.e.a. in overleg met de ALV natuurlijk.
Bram vraagt zich af of de contributie de goede weg hiervoor is, daar zijn andere middelen voor. Het bestuur
neemt dit in overweging.
Karin vraagt waarom de PR kosten op en neer gaan.
Mieke licht toe dat de PR kosten in 2020 vanwege corona laag waren en nu weer vol worden begroot.
De ALV stelt deze Begroting Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen 2021 unaniem vast.
3b. Begroting 2020 van de Commanditaire Vennootschap De Oogst (Exploitatie)
Freek licht de prognose en begroting van de Oogst CV toe.
Stijging voor de groenten en bloemen oda’s en een aantal nieuwe items.
Seizoensarbeid is een nieuwe post, ingesteld vanwege toename in oda’s en uitblijven van wwoofers. De
post is begroot, maar wordt het liefst gerealiseerd met inzet van vrijwilligers ipv betaalde krachten.
Plantgoed stijgt met het toenemende aantal oda’s.
Vorig jaar was het in april en mei erg droog, waardoor continue beregening nodig was.
Begroting van reis- en verblijfskosten zijn gestegen door het begroten van zakelijke auto.
Ook de investering in een wiedeg is begroot.
Luuk merkt op dat het tabblad investeringen ontbreekt in de rondgestuurde stukken. Dat is niet direct voorhanden, houdt de ALV nog tegoed.
actie Freek
Bram stelt dat er geen commerciele groenteteelt is begroot en vraagt zich af of we daar ook echt mee stoppen. En oppert dat b.v. een grote pompoenteelt het mogelijk maakt om met waardevolle partners verbonden te blijven. Dit kan toch een interessant stuk markt zijn ook om te groeien.
Freek antwoordt dat we in principe voor de leden telen en dat de commerciele partners zeer waardevolle
contacten zijn. Vorig jaar zagen we heel snel dat de ledenbehoefte plots erg steeg en heeft Freek niet de
ruimte voor commercie gezien omdat hij de leden voorrang geeft.
Luuk vraagt waar de bedrijfsauto interessant voor is.
Freek antwoordt dat de huidige auto zeer snel slijt met bedrijfsmatig vervoer.
Derde vraag of de vergoeding van Roos met het totale resultaat mee fluctueert. Ook kosten zijn variabel en
nu gesteld om 7% (naar rato van het beteelde oppervlak). Vergoeding Roos is niet juist in de begroting opgezet. De juiste versie zal gedeeld worden met iedereen.
actie Freek

Roos licht de begroting voor de bloemen toe. Aantal leden en oda’s stijgt. Workshops is ontstaan uit een
idee van de leden. Commerciele verkoop is voor een deel overschot van de tuin.
Mieke vraagt zich af of we strippenkaarten voor de bloemen kunnen nemen. Wordt geparkeerd ivm de tijd.
De ALV stelt deze Begroting LOCOtuinen De Oogst C.V. 2021 unaniem vast, met de opmerking dat extra
tabbladen en de 7% afdracht wordt nagestuurd.

4. Kandidaatstelling bestuursleden
Mieke en Paula zijn over zittingstermijn heen. De vraag is wie zich kandidaat stelt. Geen kandidaten melden
zich.
Mieke en Paula stellen zich opnieuw verkiesbaar en zijn zodoende meteen verkozen.
Paula roept meteen leden op tot deelname in werkgroepen, omdat het bestuur niet in staat is om alle activiteiten binnen LOCOtuinen zelf uit te voeren. Daarnaast is LOCOtuinen als community ingericht en daarbij is
de inbreng van leden zeer gewenst en passend.
5. Rondvraag en sluiting
Koen vraagt of het bestuur nu een volgende termijn in kan?
Antwoord: In principe wel, met de uitgesproken wens dat meerdere leden naast het bestuur actief worden
in werkgroepen.
Sluiting ALV-deel om 21.10 uur.

Open deel: Uitbreidingen LOCOtuinen (Meningsvorming)
Met de aanwezige leden vindt het gesprek plaats over de behoeften en de kansen om tot uitbreiding van
LOCOtuinen te komen. De huidige groei van leden is groot en gaat mogelijk de grens van wat de locatie
Molenweg aan kan overschrijden. Daarnaast wordt LOCOtuinen vanuit haar netwerk gelegenheid geboden
om locaties in Noord en/of West te vergaren.
De leden vinden het een goed idee om uitbreiding in West te gaan verkennen. Dit zou door een werkgroep
ondersteund kunnen worden. Er melden zich gelijk geïnteresseerden om in deze werkgroep zitting te nemen:
Freek Mennen
Koen Goormans
Frans Hermans
Arvid
Arthur
Op de volgende ALV van 22 april a.s. zal de ALV zich uitspreken over 2 voorstellen:
- uitbreiden van LOCOtuinen met locatie Hooverenweg/Amby (fruitboomgaard en kleine akker)
- onderzoeken uitbreiding LOCOtuinen in Maastricht West

