LOCOTUINEN
JAARVERSLAG
2019

Inleiding
We schrijven dit verslag in juni 2020. Lange tijd hebben we elkaar niet meer kunnen
ontmoeten, vanwege de Corona-pandemie. Ingrijpende belemmeringen hebben ook
onze ALV’s en ledenbijeenkomsten gestopt. De Open dag, ondertussen een traditie
van LOCO-tuinen, heeft geen doorgang kunnen vinden.
Af en toe ontmoet ik leden op het veld, tijdens de oogst. En dan voel ik me
gezegend. Buiten, het land, bos, vogels, vlinders, insecten. Steeds weer
enthousiaste gesprekken met andere LOCO-leden, praten over wat ons bindt.
En aan mijn voeten ons eten. Zuiver, eerlijk, met liefde geteeld. Ik zal het met liefde
oogsten, bereiden, en met mijn geliefden nuttigen.
Ik wens alle leden veel gezondheid toe.
En dat wat ons bindt mag blijven groeien.
LOCOtuinen.

Paula Corsten
Voorzitter LOCOtuinen

1. Gebeurtenissen in 2019
Koolstofboeren filmvertoning
Aan het begin van de oogstjaar in maart troffen we elkaar bij het CNME. We hebben met
elkaar genoten van de film “Koolstofboeren”, een bijzonder verhaal over hoe we naar de
bodem kunnen kijken en welke rol die bodemkwaliteit voor gewassen heeft.
Het seizoen op het land werd opgestart, frezen, mesten, planten, soms met behulp van
vele helpende handen van vrijwillige leden.
Open dag
15 juni 2019 was de Open Dag op het veld. Vele geinteresseerde bezoekers, waarvan
de meerderheid direct op het veld een proefabonnement afsloot. En we werden verwend
met heerlijke hapjes, verzorgd door Henny en kameraden van Eetcafe Ceramique.
5-jarig bestaan
Ons 5-jarig bestaan van LOCOtuinen vierden we met een Midzomerfeest bij de
Torenmolen Gronsveld. We genoten op het gras van zigeunermuziek en konden kiezen
uit diverse zelfgemaakte gerechten van leden voor leden.
ALV bij Gedeelde Weelde
OP 28 november hielden we onze ALV bij Gedeelde Weelde, om na de vergadering met
ook niet-LOCOleden het gesprek te voeren over de mogelijkheid van een voedselbos in
Maastricht. Mark Frank nam ons mee in zijn dromen en dat werkte aanstekelijk. We
willen deze verkenning gaan doen en we zoeken leden die als werkgroep Zelfplukbos
hieraan bij willen dragen.
Afsluitend
We sloten blij en optimistisch over de toekomst 2019 af. LOCOtuinen leeft, is financieel
gezond en groeit door. Veel activiteiten in 2020 zijn vertraagd door de Corona-pandemie
en alle beperkingen die daarbij horen. We zoeken alternatieve oplossingen zodat de
energie die we steeds weer voelen bij de leden ingezet kan blijven.

2. Verloop ledenaantal
					

			

		
december 2018 december 2019

Leden 		159		 191
(incl. vrienden van en aspirantleden)

ODA groenten					
1 pp		

30		

55

2 pp		
75		
100				
3pp		25		 25

Proefabonnementen groenten						
1 pp		

5		

10

2 pp		
10		
26				
3pp		5		 12

Oda bloemen		16		 56
Proefabonnementen bloemen		

10		 15

3. Jaarrekening Vereniging
LOCOtuinen B.A. 2019
3.1. Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019

3.1. Toelichting Winst en Verliesrekening 2019
Coop. Ver. LOCOtuinen
10 Opbrengsten
Het ledenaantal groeit gestaag. Dankzij de Open dag, advertenties en andere PRactiviteiten, maar vooral via mond-tot-mondreclame wordt het verhaal van LOCOtuinen
doorgegeven en melden zich regelmatig nieuwe geïnteresseerden op het veld. Het
proefabonnement is populair voor nieuwe leden, zodat ze eerst kunnen wennen en de
afweging kunnen maken of zelfoogst voor hen geschikt is. Na het proefjaar blijft dat de
meerderheid zich aansluit als vast lid.
Overige componenten
Aangezien dit alleen de Coöperatieve Vereniging betreft, gaat het hier om kleine
bedragen. Het grootste gedeelte van de kosten wordt gemaakt voor marketing en
communicatie (Verkoopkosten). De overige kosten zijn jaarlijkse terugkerende vaste
kosten en variëren niet veel.

3.2. Balans t/m 31-12-2019

4. Jaarrekening LOCOtuinen
De Oogst C.V 2019
Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Begroting
Opbrengsten
Oda groente
Oda bloemen
Proef groente
Proef bloemen
omzet comm.
omzet buurderij
Omzet comm. Bloemen
Totaal opbrengsten

Begroting 2019

Realisatie 2019

Begroting 2020

€ 41.111,09
€ 3.181,72
€ 1.644,98
€ 74,57
€ 7.076,54
€ 4.304,92
€ 2.665,43
€ 60.059,25

€ 51.170,30
€ 4.490,64
€ 2.010,56
€ 353,70
€ 7.500,00
€ 4.304,92
€ 2.665,43
€ 72.495,55

€ 5.938,89
€ 5.938,89

€ 7.509,77
€ 7.509,77

€ 6.500,00
€ 450,00
€ 1.000,00
€ 1.750,00
€ 1.074,00
€ 10.774,00

€ 6.695,15
€ 1.130,95
€ 1.022,00
€ 1.459,77
€ 0,00
€ 10.307,87

€ 7.000,00
€ 800,00
€ 1.000,00
€ 1.750,00
€ 0,00
€ 10.550,00

Afschrijvingen
bedrag afschrijvingen
Totaal

€ 4.299,56
€ 4.299,56

€ 3.394,99
€ 3.394,99

€ 5.139,27
€ 5.139,27

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

€ 2.000,00
€ 1.184,07
€ 500,00
€ 900,00
€ 600,00
€ 5.184,07

€ 0,00
€ 1.184,07
€ 992,84
€ 900,00
€ 487,62
€ 3.564,53

€ 2.000,00
€ 1.184,07
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 500,00
€ 5.884,07

Kantoorkosten
Telefoonkosten
Verzekeringen
Accountants-en administratiekosten
Totaal

€ 189,49
€ 1.250,00
€ 1.439,49

€ 236,57
€ 0,00
€ 236,57

€ 360,00
€ 236,57
€ 180,00
€ 416,57

Verkoopkosten
Keurmerken
Buurderij
Marketing en promotie
representatie en verteer
Totaal

€ 467,49
€ 1.442,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 3.309,49

€ 738,75
€ 825,68
€ 705,90
€ 1.072,67
€ 3.343,00

€ 1.200,00
€ 800,00
€ 705,90
€ 1.250,00
€ 3.955,90

Algemene kosten
Reis en verblijfskosten
Overige algemene kosten
Totaal

€ 2.000,00
€ 300,00
€ 2.300,00

€ 974,28
€ 0,00
€ 974,28

€ 1.750,00
€ 300,00
€ 2.050,00

Financiële baten en lasten
Bankkosten
Totaal

€ 350,00
€ 350,00

€ 114,74
€ 114,74

€ 160,00
€ 160,00

Totaal Kosten

€ 27.656,61

€ 27.874,87

€ 35.665,58

Saldo Winst

€ 28.751,93

€ 32.184,38

€ 36.829,97

€ 38.440,80
€ 1.202,85
€ 829,09
€ 235,80
€ 8.500,00
€ 7.200,00
€ 56.408,54

Vergoedingen
Vergoeding Roos Mans
Totaal
Inkoopwaarde van de omzet
Plant en zaadgoed
Plant en zaadgoed (bloemen)
Grondbewerking en bemesting
Tuininrichting en onderhoud
inkoopkosten comm. omzet
Totaal

2015

2018

Totaal

2019
Aanaardschijven met strop
2020
Plantmachine
Bestelbus

waterput
Beregening

Offerte Stefan Muijtjens
Omheining Tuin
Eiken Klaphek
Kastanje Palen
2016
Tractor Fiat 4566
Cambridges rol Basrijs
Frees B55 N
Klepelmaaier
Schoffelmachine N

jaar van // aanschaf

Aanschafwaarde

Afschrijvingen

3
5

€ 450,00
€ 3.375,94

5
7

6
7
5

€ 5.500,00
€ 2.500,00

€ 14.452,53

7
5

6

5
5

3

€ 1.435,60

5

€ 2.253,95
€ 612,04

3

5
5

3

€ 213,00

€ 243,00

14
€ 2.815,00

10

€ 302,00

14

5

10

€ 1.518,00

5

2
10

€ 1.234,00

jaren restant

5

Boekwaarde bij inbreng

14

€ 864,00

€ 2.475,00
€ 676,14

€ 6.250,00
€ 500,00
€ 2.380,00
€ 900,00
€ 5.193,05

€ 5.260,00
€ 2.058,45
€ 402,42
€ 325,16

jaren afschrijving

€ 3.770,32

€ 60,77

€ 450,79
€ 122,41

€ 675,19

€ 150,00

€ 478,53

€ 71,00

€ 938,33

€ 24,30

€ 30,20

€ 151,80

€ 617,00

Afschrijvingen 2019

€ 11.546,21

€ 803,23

€ 1.803,16
€ 489,63

€ 2.700,75

€ 300,00

€ 957,07

€ 142,00

€ 1.876,67

€ 218,70

€ 271,80

€ 1.366,20

€ 617,00

Boekwaarde 31-12-2019

€ 5.139,27

€ 785,71
€ 500,00

€ 144,00

€ 450,79
€ 122,41

€ 675,19

€ 150,00

€ 478,53

€ 71,00

€ 938,33

€ 24,30

€ 30,20

€ 151,80

€ 617,00

Afschrijvingen 2020

€ 14.406,94

€ 4.714,29
€ 2.000,00

€ 659,23

€ 1.352,37
€ 367,22

€ 2.025,56

€ 150,00

€ 478,53

€ 71,00

€ 938,33

€ 194,40

€ 241,60

€ 1.214,40

€ 0,00

Boekwaarde 31-12-2020

4.1. Toelichting Winst- en Verliesrekening
LOCOtuinen De Oogst C.V.
Opbrengsten
In alle categorieën is een groei ten aanzien van 2018, maar ook een grotere groei dan
begroot voor 2019, zowel in de groenten ODA’s, als de bloemenabonnementen.
Omdat LOCOtuinen een zelfoogst-tuin wil zijn, betekent dit langzaam een verschuiving
van telen voor commerciële klanten naar meer werk op het land voor de leden. Vooral
de werkzaamheden voor de Buurderij zijn arbeidsintensief en hebben dit jaar beduidend
minder omzet geleverd. Het is dan ook de vraag of Freek dit contact wil continueren. De
eventuele groei in 2020 zal bepalend zijn hierin.
Vergoedingen
Dit is een nieuwe post dit jaar. Roos Mans levert bloemenabbonementen aan leden
en commerciele klanten. Er vindt een verrekening plaats van deze omzet vanuit de
opbrengsten totaal naar Roos Mans, de bloementeler.
Inkoopwaarde van de omzet
Dit betreft alle kosten die worden gemaakt om de grond te bewerken, zaden en
plantenaankoop en onderhoud van de tuin zoals hekken. Deze zijn binnen begroting
gebleven. Er is een toename van de inkoopkosten van de bloemen, vanwege de groei in
abonnementen en klanten.
Daarnaast zijn er geen extra inkoopkosten gemaakt voor de commerciële omzet.
Afschrijvingen
In de bijlage is de stand van zaken m.b.t. de afschrijvingen weergegeven.
In 2019 is alleen een grondbewerking-attribuut aangeschaft. Verder zijn geen grote
investeringen gedaan.
Overige kosten
Onze oude tractor heeft trouwe dienst geleverd, kleine onderhoudszaken zijn door Freek
met behulp van leden opgelost. Er zijn enkele gereedschappen aangeschaft voor het
maken van een ombouw van de waterput en onderhoud op het land.

Kantoorkosten
Deze vallen lager uit, omdat we geen gebruik maken van de diensten van een
accountantskantoor voor de administratie en Jaarrekening.
Verkoopkosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden om onze naam te promoten, om onze producten
bij klanten te brengen en betreft gedeelde kosten Marketing en promotie met de
Vereniging.
De post Representatie en verteer bevat ook de kosten die gemaakt worden om
vrijwilligers op het land af en toe te verwennen en stagiaires onderdak te bieden.
Deze zijn binnen begroting gebleven.
Algemene kosten
Er is beperkt gereisd naar conferentie en bijeenkomsten. Daarom is dit budget lager dan
begroot.
Financiële baten en lasten
Dit betreft nog slechts 1 bankrekening omdat de Coop. Vereniging haar eigen
bankrekening per 2019 heeft.
Saldo Winst
Omdat de opbrengsten hoger uitvallen dan begroot, maar de kosten over het algemeen
binnen de begroting zijn gebleven, is het resultaat over 2019 ook iets hoger dan
begroot, namelijk € 32.184.

4.2. Balans 2019

5. Bestemming Resultaat 2019
Conform de statuten van de vereniging neemt de ALV een besluit over de bestemming
van het financiële resultaat. De vereniging beschikt over voldoende liquiditeit en
vermogen om aan haar verplichtingen, waaronder het terugbetalen van inleggelden
van vertrekkende leden en herwaarderen van inleggelden uit 2014 en 2015, te
kunnen voldoen. Uit het resultaat van LOCOtuinen De Oogst C.V. komen we tot de
ondernemersvergoeding voor onze boer Freek Mennen.

Voorstellen aan de ALV:
1. Betreft bestemming resultaat 2019 Coöperatieve Vereniging
LOCOtuinen Maastricht: Het Bestuur stelt voor om vanuit het vermogen
2019 de inleggelden van 2014 en 2015 te herwaarderen tot de oorspronkelijke
inlegwaarde van € 250 per lid.
2. Betreft bestemming resultaat 2019 LOCOtuinen De Oogst C.V.:
Het Bestuur stelt voor om het gehele resultaat van 2019, zijnde € 32.184,
als ondernemersvergoeding voor 2019 aan Freek Mennen ter beschikking
te stellen.
Omdat een fysieke ALV nog niet kan plaatsvinden,
kun je de vragen beantwoorden via dit online formulier:
https://forms.gle/XPzdRwJP5e9tHJSS8.
Gebruik daarvoor je emailadres dat bekend is bij LOCOtuinen.
(alleen leden hebben stemrecht, student- en aspirantleden niet)

