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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Beste leden van LOCOtuinen, beste lezer,
voor u ligt het jaarverslag 2017 van LOCOtuinen Maastricht. Het was een enerverend jaar voor onze
boer Freek Mennen en onze nog jonge vereniging.
LOCOtuinen wil in woord en daad het CSA gedachtegoed in de praktijk brengen. CSA staat voor
Community Supported Agriculture. In gewoon Nederlands betekent dit, dat we door de
gemeenschap ondersteunde landbouw nastreven.
De LOCOtuinen-community bestaat natuurlijk in de eerste plaats uit onze boer Freek en de meer dan
100 leden, maar ook uit de vrijwilligers die in weer en wind op het land werken of Facebookend
achter de laptop plannen maken over hoe onze prachtige gezonde biologische groenten onder de
aandacht van de Maastrichtse bevolking gebracht kunnen worden. De werkgroepen Financiën en
Administratie en Samenwerkingsvorm die ervoor zorgen dat onze droom, biologische en lokale,
duurzaam geteelde groente, een gezonde financiële basis heeft en juridisch en fiscaal zo
georganiseerd is dat we de lusten en lasten eerlijk delen.
Maar de community bestaat ook uit mensen en organisaties om ons heen die ons initiatief steunen.
Zoals WML, waarvan we een prachtig stuk land in hun puttenveld in de wijk Heer pachten. Paul
Pinxten van Week in Week uit die bijna wekelijks kosteloos advertentieruimte ter beschikking stelt.
Misjel Lemmens die onze groente op de wekelijkse Biomarkt verkoopt en die zelf komt oogsten als
onze boer op vakantie is. De Provincie Limburg die ons samen met andere partijen in 2016 de Groene
Helden prijs toekende. En iedereen die we hier niet bij naam kunnen noemen omdat dit voorwoord
dan langer wordt dan het jaarverslag zelf. En zo groeit de groene LOCOtuinen-community tot een
waardevol netwerk dat eerlijke lokale biologische landbouw ondersteunt.
LOCO staat voor lokaal co-produceren. Coöperatie, samenwerken en democratie staan als
vanzelfsprekend hoog in ons vaandel. Democratie kan ook een ingewikkeld proces zijn. In 2016
verslikte onze vereniging zich in eerste instantie in haar zoektocht naar een nieuwe
samenwerkingsvorm met boer Freek. Een aantal bestuursleden en leden zeiden op en het lukte het
nieuwe bestuur onvoldoende om aan het democratische proces vorm te blijven geven. In het eerste
kwartaal van 2017 werd daarom een nieuw interim-bestuur benoemd, dat einde 2017 in dezelfde
samenstelling op socratische wijze tot nieuw bestuur werd gekozen.
In 2017 is het gelukt om in gezamenlijkheid belangrijke besluiten te nemen en het vertrouwen tussen
onze boer en het bestuur nieuw leven in te blazen. Het belangrijkste besluit van de vereniging in
2017 is dat we in 2018 samen met Freek een Commanditaire Vennootschap gaan inrichten om het
CSA gedachtegoed ook organisatorisch en financieel verder in de praktijk te brengen
Het ledenaantal fluctueert, leden gaan en nieuwe leden komen en zo groeit LOCOtuinen organisch
door naar een solide vereniging met een gezonde financiële basis, zoals uit dit jaarverslag blijkt.
Bestuur LOCOtuinen
Mieke Brosky, Paula Corsten, Wouter Ruysink, Jan Starmans

2017 IN BEELD

6 september: Onze boer Freek in actie op het land

24 mei: Wie zaait die oogst

24 november: ALV kiest nieuw bestuur

24 juni: Open dag op de akker

21 november: Blije prei!
21 november: Zelf oogsten in de tuin

JAARREKENING 2017
Deze jaarrekening bevat achtereenvolgens:
- Verklaring controlecommissie
- Balans 1-1-2017 en 31-12-2017
- Toelichting balans 1-1-2017 en 31-12-2017
- Winst- en verliesrekening 2017
- Toelichting winst- en verliesrekening 2017
- Afschrijvingenstaat 2017
Als bijlage bij dit jaarverslag is met de leden van LOCOtuinen een overzicht gedeeld van het inleggeld
per lid op 31-12-2017.

Eind 2017 en begin 2018 heeft de Werkgroep Financiën en Administratie de leden- en financiële
administratie ingericht in een nieuw boekhoudprogramma.
Bij de inrichting zijn een aantal keuzes gemaakt waar we de komende jaren op kunnen varen, zowel
voor de vereniging als voor de samenwerking met Freek Mennen. Hopelijk is het gelukt om onze
financiële cijfers voor de leden en alle andere betrokkenen bij LOCOtuinen op een overzichtelijke
manier te presenteren.
Begin 2018 is het boekjaar 2017 met terugwerkende kracht ingevoerd, zodat we continuïteit houden
in onze financiële administratie.
Hoewel het begin 2017 zoeken was naar vertrouwen en een financiële basis voor LOCOtuinen en de
samenwerking met onze boer Freek Mennen, kunnen we nu met trots (ook financieel) terugkijken op
een heel mooi jaar.

BALANS 1-1-2017 en 31-12-2017
Omschrijving
VASTE ACTIVA
Inventarissen
Afschrijvingen inventarissen
Boekwaarde inventarissen
VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
BTW R/C
Kortlopende vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank
Liquide middelen

1-1-2017
Activa

Passiva

24.450
-4.479

Passiva

24.450
-9.132
19.971

15.319

124
402

2.316
727
526

3.043

120
14.393

0
19.898
14.513

EIGEN VERMOGEN
Basis inleggeld
Mutaties basis inleggeld
Verenigingsreserve
Voorzieningen
Resultaat LOCOtuinen 2017
Eigen vermogen

19.898

33.325
-8.626
-17
7.500

33.825
-8.626
-17
0
3.047
32.182

VREEMD VERMOGEN (KORT)
Vooruit ontvangen contributies
Vooruit ontvangen ODA’s
Vooruit ontvangen bedragen

28.229

725
64

875
788
789

Crediteuren
Schulden (kortlopend)
Kortlopende schulden
Totaal

31-12-2017
Activa

1.663

2.001
38

8.304
65
2.039

35.010

35.010

8.368
38.259

38.259

TOELICHTING BALANS 31-12-2016 en 31-12-2017
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen van LOCOtuinen is opgebouwd uit de inleggelden van leden (basis inleggeld en
aanvullend inleggeld) en de verenigingsreserve. Elk jaar wordt het resultaat van LOCOtuinen hiermee
verrekend, nadat de ALV een besluit heeft genomen over de bestemming van het resultaat.
Op 31-12-2017 was er een bedrag van €25.182 aan inleggelden werkzaam binnen de vereniging.
Oorspronkelijk hadden deze inleggelden een waarde van €33.825; de ALV heeft besloten het
negatieve financiële resultaat van het boekjaar 2014/2015 af te schrijven op de basis inleggelden.
Destijds is berekend dat dit zou gaan om een bedrag van €82,15 per lid op basis van 110 leden.
Bij het herinrichten van de leden- en financiële administratie bleek dat het om 106 leden gaat (die lid
waren in 2015). Hierdoor is niet het volledige negatieve financiële resultaat van het boekjaar
2014/2015 afgeschreven op de inleggelden van de leden.
Het gedeelte van het negatieve resultaat 2014/2015 dat niet is afgeschreven op de basis inleggelden,
is afgeschreven op de verenigingsreserve. Hier is ook het positieve resultaat 2016 op bijgeschreven,
waarmee de verenigingsreserve uitkomt op een bedrag van -€17.
Een deel van de inleggelden op 31-12-2017 behoort toe aan leden die afscheid nemen of hebben
genomen van LOCOtuinen. Het gaat hierbij om leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd per 3112-2016 (in totaal €2.850) en per 31-12-2017 (in totaal €2.768). Deze inleggelden zullen in 2018
worden terugbetaald, aangezien er hiermee geen problemen verwacht worden wat betreft de
liquiditeit.
Een overzicht van het inleggeld per lid is als aanvullende bijlage gedeeld met de leden van
LOCOtuinen.
VASTE ACTIVA
In de afgelopen jaren hebben we een deel van ons vermogen geïnvesteerd in productiemiddelen,
beschikbaar op het land om de teelt mogelijk te maken. Gezamenlijk hadden deze investeringen een
aanschafwaarde van €24.250. T/m 31-12-2017 is hier een bedrag op afgeschreven van €9.132,
waardoor de boekwaarde van de investeringen op 31-12-2017 €15.319 was. Een overzicht van de
investeringen en afschrijvingen (de afschrijvingenstaat) is te vinden aan het einde van deze
jaarrekening. De investeringen in het rankennet, het vliesdoek en de gereedschappen 2015 zijn in
2017 versneld afgeschreven.
LIQUIDE MIDDELEN
Het kasgeld is in 2017 gestort op de bankrekening, waardoor er op 31-12-2017 geen geld meer in kas
was.
OVERLOPENDE POSTEN
Het relatief hoge bedrag aan debiteuren op de balans van 31-12-2017 betreft openstaande facturen
waarvan de betalingen begin 2018 binnen zijn gekomen of waarvoor een betalingsregeling is
getroffen. Het bedrag aan crediteuren betreft voornamelijk de resultaatdeling met Freek Mennen
voor 2017, zoals toegelicht bij de Winst- en verliesrekening.

WINST- EN VERLIESREKENING 2017
Opbrengsten
Contributies
Bijdragen vrienden van
Schenkingen en donaties
ODA groenten (zelfoogst)
ODA groenten (pakket)
ODA bloemen
Proefabonnementen groenten
Omzet commerciële afnemers

3.600
75
130
25.017
792
449
800
5.728

Opbrengsten totaal

36.592

Kosten
Plantgoed, zaadgoed, e.d.
Grondbewerking en -bemesting
Tuininrichting en -onderhoud
Inkoopwaarde van de omzet
Vergoeding Freek Mennen
Resultaatdeel 2017 Freek Mennen
Kilometervergoeding
Vergoeding boeren
Afschr. inventarissen
Afschrijvingen

4.437
845
33
5.315
17.000
7.647
1.058
25.704
4.652
4.652

Pacht
Gereedschappen en materialen
Opslag en stalling
Onderhoud mechanisatie
Brandstof
Overige kosten

763
351
900
498
404

Verzekeringen
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Accountants- en administratiekosten
Kantoorkosten

181
90
205
95

Kosten keurmerken
Marketing en promotie
Representatie en verteer
Verkoopkosten

500
411
93

ALV’s en ledenbijeenkomsten
Overige algemene kosten
Algemene kosten

443
84

Bankkosten
Betalingsverschillen
Oninbare vorderingen
Incidentele verliezen en winsten
Financiële baten en lasten

Kosten totaal
Resultaat 2017 LOCOtuinen Maastricht

2.916

570

1.004

526
230
4
124
-7.500
-7.143

33.545
3.047

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2017
OPBRENGSTEN
De opbrengsten van LOCOtuinen bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de vereniging
(contributies en bijdragen van de vrienden van LOCOtuinen) en opbrengsten voor de tuin
(oogstdeelabonnementen, proefabonnementen en opbrengsten uit de verkoop aan commerciële
afnemers). Voor 2017 vallen deze allemaal nog in één exploitatie; in de begroting van 2018 zijn de
exploitatie van de vereniging en de tuin apart gepresenteerd.
Daarnaast is de helft van de Groene Heldenprijs (€7.500) in 2016 gereserveerd voor de exploitatie
2017. Deze reservering is, conform de begroting 2017 en de afspraken die tussen LOCOtuinen en
Freek Mennen gemaakt zijn, toegevoegd aan de opbrengsten in 2017 onder “Incidentele verliezen en
winsten”.
KOSTEN
Op de balans van 31-12-2016 staat een bedrag aan debiteuren van €124. Waarschijnlijk zijn dit
achterstallige contributiegelden of niet afgeronde betalingsregelingen. Er is voor gekozen dit
debiteurensaldo als kosten te boeken in 2017 (oninbare vorderingen).
RESULTAAT EN RESULTAATDELING
Het resultaat van het boekjaar is voorafgaand aan de resultaatdeling €10.693,32.
Begin 2017 is tussen LOCOtuinen en Freek Mennen afgesproken dat de ondernemersvergoeding van
Freek Mennen zou bestaan uit een minimaal te declareren vergoeding van €17.000, aangevuld met
een resultaatdeel. Hiervoor hebben we het volgende gezamenlijke voorstel geformuleerd:
- tijdens de oprichtingsfase van LOCOtuinen hebben de leden zich uitgesproken over wat we
verstaan onder een reële ondernemersvergoeding, namelijk een (streef)vergoeding van
minimaal €36.000 en maximaal €48.000 per jaar op basis van fulltime inzet;
- de arbeidsinzet van Freek Mennen in 2017 schatten we gezamenlijk op gemiddeld 60% van
fulltime;
- we streven dus met elkaar naar een minimale ondernemersvergoeding voor Freek Mennen
van 60% van €36.000 is €21.600;
- Freek Mennen heeft gedurende 2017 €17.000 gefactureerd, waardoor nog €4.600 resteert
om te komen tot deze minimale reële ondernemersvergoeding;
- het overige gedeelte van het resultaat (€10.693,32 -/- €4.600 = €6.093,32) delen we 50/50
tussen LOCOtuinen en Freek Mennen;
- de resultaatdeling komt daarmee uit op een resultaatdeel van €7.646,66 voor Freek Mennen
en €3.046,66 voor LOCOtuinen.
Het resultaat van LOCOtuinen is dan na resultaatdeling €3.046,66.
BESTEMMING RESULTAAT
Conform de statuten van de vereniging neemt de ALV een besluit over de bestemming van het
financiële resultaat. We stellen voor het resultaat van 2017 (€3.046,66) toe te voegen aan de
verenigingsreserve. Zo hebben we de mogelijkheid om de komende jaren genoeg vermogen op te
bouwen om de in 2016 afgeschreven bedragen op de basis inleggelden te compenseren, zoals eerder
als intentie gedeeld is en onder voorbehoud van een besluit van de ALV hierover.

Totaal Inventarissen

Advies en opstart Stefan Muijtjens
Rankennet
Vliesdoek
Eiken klaphek
Gereedschappen 2015
Omheining tuin
Kastanje palen
Tractor Fiat 4566
Cambridge rol basrijs
Frees B55 N
Schoffelmachine
Klepelmaaier

Inventarissen

Activa

1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-2-2016
15-2-2016
16-2-2016
20-5-2016
14-6-2016

24.450

5.260
202
279
402
700
2.058
325
6.250
500
2.380
5.193
900

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.450

5.260
202
279
402
700
2.058
325
6.250
500
2.380
5.193
900

4.479

1.922
26
161
44
74
252
36
1.145
87
278
363
90

4.652

1.052
176
118
28
626
144
23
1.145
100
333
727
180

9.132

2.974
202
279
72
700
396
59
2.290
187
611
1.090
270

Aanschaf- Aanschafwaarde Investering Aanschafwaarde Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen
datum
per 01-01-2017
boekjaar per 31-12-2017 tot 01-01-2017
boekjaar t/m 31-12-2017

AFSCHRIJVINGENSTAAT 2017

15.319

2.286
0
0
330
0
1.662
266
3.960
313
1.769
4.103
630

14
14
5
5
5
7
5

14

5

Boekwaarde Afschrijven
per 31-12-2017 in (jaren)

