Notulen ALV lOCOtuinen 1-dec-2021
Paula opent de online vergadering om 20:03
Er zijn 19 leden inclusief bestuur en Freek.

1. Vaststellen agenda
Iedereen gaat akkoord met de agenda.
Koen notuleert.

2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2021
Freek vraagt of de contributie voor de vereniging juist is (€15) en niet €12,50? Paula licht toe dat het
later bijgesteld is naar €12,50, zo staat het ook in de begroting voor 2022.
Notulen worden vastgesteld. Koen wordt bedankt voor de notulen.

3. Mededelingen:
Werkgroep communicatie: Anne meldt dat er een samenkomst is geweest met een groep uit
Parkstad die een vergelijkbaar initiatief willen starten.
Groenpoort Oost is langs geweest voor een interview, daar komen we in de nieuwsbrief.
LocoTuinen is dus zichtbaar in de omgeving en er wordt naar ons gekeken als voorbeeld.
Werkgroep uitbreiding: Koen licht de stand van zaken rond de uitbreidingen toe. Er is een schets
gemaakt. Het lukt niet om die te delen met de vergadering. Wordt in deze notulen opgenomen.
Annelies vraag wat de status is om een nieuwe boer bij ons te betrekken. Freek legt uit dat erover
nagedacht wordt en dat er op termijn een tweede ondernemer kan komen. Dat is ook altijd de opzet
van LOCOtuinen geweest, meerdere tuinen met meerdere boeren. De leden worden op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen.

4. Concept begroting
Begroting vereniging: Mieke licht de begroting toe. Er is rekening gehouden met dezelfde groei als
voor De Oogst CV.
Piet vindt het vreemd dat we verlies begroten. We kunnen ons vermogen ook gebruiken om mee te
investeren. Paula licht toe dat we geen spaarpot willen opbouwen. Mieke meldt dat enig reserve
handig is om vertrekkende leden terug te betalen.
Mieke legt uit dat de algemene kosten vooral voor uitbreiding, communicatie en ledenwerving zijn
opgenomen. De beherende vennoot (Freek) en de vereniging delen de begrote kosten.
Corry vraagt of in de verantwoording van de kosten voor de uitbreiding duidelijk kan worden
gemaakt waaraan het is uitgegeven. Mieke zegt toe dat in de jaarrekening te zullen verantwoorden.
Piet meldt nog dat er 1 Vereniging is, hoeveel tuinen er ook ontstaan.
Erwin vraagt zich af of we investeringen voor nieuwe tuinen ‘mengen’ of apart houden voor de
verschillende percelen, zeker voor grote bedragen is het wijs ze gescheiden te houden. Volgens
Freek is dat wenselijk om dat te gaan doen, maar nu nog niet gerealiseerd. Bovendien heeft de
Vereniging niet tot doel te ondernemen, daarvoor is de CV De Oogst.
Stemming: De begroting voor de Coöperatieve Verenging LOCOtuinen 2022 is unaniem
aangenomen.
Begroting van De Oogst CV

Freek licht toe. De capaciteit van het huidige perceel ligt rond 320 leden, wellicht leidt dit tot een
ledenstop en wachtlijst. Er is een noodzaak om een getrainde kracht in te schakelen gezien de
hoeveelheid werk op het werk op het land middenin het seizoen. Hiervoor is een prijsverhoging van
de ODA’s ingecalculeerd.
Erwin vraagt hoe groot de stijging is en vindt hem vrij fors. Kunnen leden dat betalen?
Freek antwoord: voor 2p 20%, 3p 13%. Vergelijkbare CSA’s hanteren hogere prijzen en geen staffel,
daar wordt €260 pppj gevraagd.
Piet vraagt wat de formele positie van de Vereniging is voor de begroting van de CV?
Paula licht toe dat binnen LOCOtuinen afgesproken is dat we gezamenlijk op de ALV de begrotingen
van zowel Vereniging als CV op deze manier goedkeuren.
Niels vraagt of we niet eigen zaad kunnen oogsten om kosten te drukken.
Antwoord: we zaaien ongeveer de helft, andere helft wordt als plantje aangekocht. Zaad oogsten is
een vak apart, dat Freek niet perse goed beheerst.
Anne vraagt zich af of de ODA prijsverhoging leidt tot ledenverlies en voor wat voor taken de
seizoensarbeid nodig is.
Freek zegt dat de seizoensarbeid vooral gaat om het machinewerk, hetgeen uren draaien is. Hij wil
meer tijd investeren in het begeleiden en samenwerken met vrijwilligers, stagiaires en wwoofers , de
kwaliteit van de oogst en meer aandacht schenken aan de leden en het ondersteunen van het
zelfoogsten.
Niels stelt voor een lager ODA bedrag voor studenten te rekenen.
Daar is al een flexibel ODA voor opgesteld. Verder zijn er aanpassingen voor mensen die niet het
hele jaar kunnen oogsten en er zijn regelingen voor betaling in termijnen.
Corrie vraagt of er nog capaciteit is voor leden?
Antwoord: nog 20 leden kunnen erbij. Land krijgen we niet erbij.
Janosz weet van een vereniging waar draagkrachtigen meer betalen uit solidariteit voor de kleinere
beurs. Dit wordt gezien als een mooie suggestie. Dit dient wel goed uitgewerkt te worden, mochten
we dit willen.
Erwin: is de verhoging vanwege een ‘vaste’ arbeidskracht die doorstroomt in de CV?
Freek antwoordt dat er sowieso hulp nodig is op de tuin, onafhankelijk van de uitbreiding.
Stemming: 18 voor. De begroting voor De Oogst CV 2022 is daarmee aangenomen.
Corry vraagt of de kostenverhoging goed gemotiveerd kan worden naar de leden toe.

5. Voorstel engagement.

Erwin vindt het een uitstekend voorstel, maar zou voorzichtig willen zijn met ‘verplichting’, maak er
‘verwachting’ van.
Annelies vraagt hoeveel mensen er nodig zijn voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Uitleg: laat eerst de
vrijwilligers zich melden, verdeling over werkgroepen kan later nog volgen.
Piet: dus als je niks doet, gebeurt er niks? Paula: klopt. We gaan geen sancties opleggen. De
vereniging is bedoeld als coöperatie en het zou mooi zijn als iedereen zich hier op een of andere
manier voor in zou zetten.
Anne oppert om per activiteit een maximum aantal organisatoren in te stellen.
Mieke: stel er ook een minimum aan.
Stemming: 18 voor. Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.
Er melden zich geen tegenstemmers.

6. Rondvraag
Anke: Kan er ook knoflook in het assortiment komen?

Antwoord: alle suggesties en wensen kunnen bij Freek aangegeven worden. Sommige worden
gehonoreerd, andere niet, omdat de bodemsamenstelling mee bepaalt welke gewassen aangeplant
kunnen worden.
Elly is blij met de ingekuilde bieten.
Emilieke bedankt Freek en het bestuur voor de mooie oogst.
Vergadering wordt om 21.33u gesloten

