Notulen ALV LOCOtuinen 22 april 2021
Via Teams
Aanwezig: bestuur, Freek, in totaal 17 leden
Afgemeld: Reinetta , heeft stemmen doorgegeven.

1. Opening: Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
2. Vaststellen notulen 15 maart 2021
De notulen worden unaniem aangenomen
3. Mededelingen vanuit Bestuur, Boer, werkgroepen en leden.
Koen meldt dat de correcte versie van de begroting binnenkort wordt nagestuurd.
4. Concept Jaarverslag 2020 van zowel Vereniging (leden) als De Oogst C.V. (exploitatie tuin)
Erwin vraagt hoe de toename van het aantal leden en abonnementen is geweest, dat was niet te zien
in het jaarverslag.
Freek bevestigt dat zowel het aantal leden als het aantal ODA’s is toegenomen.
Jaarrekening vereniging
Mieke heeft hulp ingeroepen om de jaarrekening te corrigeren. Bram heeft daarbij geholpen.
Bram licht toe dat alles is verwerkt, maar dat er een aantal open posten zijn. Deze zijn benoemd,
zoals openstaande of oninbare contributie facturen.
Een lid heeft zich gemeld om de administratie waar te nemen. Daar zijn we blij mee. Er mag nog een
persoon bij.
Het overzicht inleggelden is geactualiseerd. In het kader van de wet op privacy wordt deze niet
gedeeld met alle leden.
Verder zijn er geen vragen.
Jaarrekening LOCOtuinen De Oogst C.V.
Freek licht e.e.a. toe. Positief dat we na 7 jaar een zeer goed resultaat hebben weten te realiseren.
Verder zijn er geen vragen.
Stemmingen:
4.1. Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het bijschrijven van het extra positieve
resultaat 2019 van de Vereniging a €615,48 op de verenigingsreserve;
Het voorstel wordt unaniem aangenomen
4.2. Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het bijschrijven van het positieve resultaat
2020 van de Vereniging a €3.812,19 op de verenigingsreserve;
Het voorstel wordt unaniem aangenomen
4.3. Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met verlagen van het jaarlijkse
contributiebedrag van de Vereniging vanaf 2022 naar €15,-, om zo de ongewenste groei van de
verenigingsreserve te stoppen en een betere aansluiting te realiseren met de werkelijke
kosten.
Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen
4.4. Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het voorstel om het gehele resultaat van
LOCOtuinen De Oogst C.V. van 2020, zijnde € 46.343,62, als ondernemersvergoeding voor 2020
aan Freek Mennen ter beschikking te stellen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen

Hiermee wordt het jaarverslag en de jaarrekening aangenomen en verleent de ALV decharge aan het
bestuur.
Bram doet een oproep aan leden om deel te nemen aan de administratie, waarbij het bestuur
ondersteunt. Zo ook voor de kascommissie, daar zijn twee leden voor nodig.
Koen meldt dat Auke van Mierlo zich kandidaat stelt voor de kascommissie
Frans heeft interesse, maar wil nu nog niet beslissen.
Mieke vraagt Gerdie Haasse, die het al een aantal keer heeft gedaan in het verleden, dit jaar nog
eens deel te nemen.
5. Besluitvorming over uitbreiding LOCOtuinen met perceel Hooverenweg/Amby
Erwin vraagt om welk perceel het gaat.
Er wordt gevraagd of Freek een uitbreiding alleen aan kan/wil.
Paula antwoordt dat we samen moeten uitzoeken of Freek dat wil en kan of dat we er een
vennoot/maatje voor Freek bij zoeken.
Gwenny vraagt zich af of er al plannen zijn voor de kleine akker de Hooverenweg.
Antwoord: waarschijnlijk wordt dat ook fruitteelt.
Arthur vraagt of het Elisabeth Stroeven fonds dit wil aankopen en of zo’n klein perceel wel
interessant is. Versnippering is niet wenselijk voor de ondernemer, meent hij.
Paula antwoord dat ES fonds inderdaad geïnteresseerd is en dit zou willen aankopen en aan ons
verpachten. Aan de Hooverenweg is weliswaar klein, maar er staat nu al fruit dat direct te oogsten is.
Arthur stelt dat het stellen van doelen mbt groei handig kan zijn. Paula nodigt hem uit daarover mee
te denken. Arthur zit in de werkgroep uitbreiding.
Bram vraagt zich af wat de meerwaarde is van een dergelijk kleine fruitweide op afstand, terwijl er
elders, ook in de buurt, fruit ligt weg te rotten.
Geografische spreiding is alleen interessant als je elkaar er ook regelmatig ontmoet.
Erwin meldt zich voor de werkgroep Hooverenweg, en wil ook wel deelnemen in een algemene
werkgroep met focus op Hooverenweg. Hij vraagt of de pachtconstructie tijdelijk zou kunnen zijn.
Dat zou een mooie tussenstap kunnen zijn.
De pacht is inderdaad tijdelijk.
Bram meldt nog dat je daarover open moet zijn naar ES daarover.
Zijn er meerdere verkenningen geweest op fruitgebied?
De fruitgaard bij de Torenmolen is verkend en lastig in verband met verpachting aan een vee-teler en
in Berg en Terblijt zijn er twijfels rond de toeloop.
Luuk oppert of we samenwerking zouden willen zoeken met Mart van de Wal en de Poshoof als
open vraag.
Bram stelt voor bijvoorbeeld fruitoogst van hoogstam niet als zelfoogst concept, maar dat er
geoogst wordt en aangeleverd.
Paula vult aan dat er zeker gedeeltelijk van de grond te plukken fruit en noten te oogsten valt.
5.1. Het Bestuur vraagt de ALV instemming voor het gaan verkrijgen van het perceel
Hooverenweg te Amby, met als doel het realiseren van een fruit-ODA op korte termijn.
Stemming 14 voor; de meerderheid is dus voor.
6. Besluitvorming over onderzoeken uitbreiding LOCOtuinen Maastricht-West
Gemeente is enthousiast over ons initiatief en heeft contact gezocht met ons over te verkrijgen grond
op termijn.
Bram adviseert om eerst naar mensen te zoeken en vervolgens naar grond, zodat de ondernemer
vanaf het begin mee kan denken.

6.1. Het bestuur vraagt de ALV instemming voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding met een 2e LOCO-zelfoogsttuin in Maastricht-West.
Het voorstel wordt met overtuigende meerderheid aangenomen.
De werkgroep gaat nu een opdracht voor zichzelf formuleren.
7. Rondvraag en sluiting om uiterlijk 21.30 uur.
Bram vraagt of iemand ons in contact kan brengen met nabestaanden van Arno Muijtjens
Gwenny heeft een ingang bij de UM en wil dat contact gebruiken
Mieke zal eerst het correspondentie adres aanschrijven.
Annelies vraagt welke werkgroepen er zijn en of daar plekken zijn.
Dat overzicht gaan we maken en wordt gedeeld.
Complimenten voor het jaarverslag.
Arthur kondigt een enquete aan vanuit de werkgroep uitbreiding.
Bram: wat betekent de late lente voor de oogst?
Freek: wordt waarschijnlijk eind mei. In de tunnel staan tomaten, courgettes en bloemen voor te
kiemen.
Jeanny: hebben we dit jaar aubergines? Freek: Nee, dat werkt moeilijk in open teelt, zelfs in een
koude kas.
Sluiting: 21:28

