NOTULEN
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Notulen
1. Welkom
Dominique heet iedereen welkom – fijn dat jullie er zijn! – en stelt de agenda voor die wordt
overgenomen. De notulen van de ALV van 20 oktober 2016 worden goedgekeurd. Er zijn geen
mededelingen / ingekomen stukken.
Gedeelde Weelde in vogelvlucht
Dominique praat de leden kort bij over enkele ontwikkelingen binnen de coöperatie. Er gebeurt veel
maar dat is waarschijnlijk niet voor alle leden even goed zichtbaar is. Het werkplan tot aan de
opening van de winkel bevat de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie
Aangaan van contacten en samenwerkingsovereenkomsten met boeren,
verwerkers, producenten en leveranciers
Uitbreiden van de ondernemersgroep met ondernemersleden die het dagelijks reilen en
zeilen van de coöperatie en de winkel op zich nemen
Ontwikkelen van het winkelconcept
Organiseren van o.a. assortiment, winkelautomatisering, winkelinventaris en -benodigdheden
Selecteren en aanhuren van een geschikte locatie voor de Gedeelde Weelde winkel
Bouwen c.q. ontwikkelen en inrichten van de Gedeelde Weelde winkel

Langs deze onderwerpen werken we stap voor stap verder aan alle voorbereidingen. Fijn om
vanavond over enkele van deze onderwerpen weer even bij te praten en samen af te stemmen!
2. Waar staan we met de financiën?
Toelichting op subsidievoorstel LEADER Zuid-Limburg
Op 12 oktober 2016 hebben we een projectvoorstel bij LEADER Zuid-Limburg ingediend. Het
projectvoorstel heeft als doel het verder ontwikkelen van de coöperatie en het realiseren van de
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winkel met de winkelopening voorzien in mei 2017. Hiervoor hebben we aan LEADER Zuid-Limburg
een financiële bijdrage van € 42.845,- voorgesteld. Eind december heeft de Leader Actie Groep (LAG)
over ons projectvoorstel een positief advies uitgebracht aan de provincie. Het is nu afwachten of de
provincie dit advies overneemt. In maart zou dit mogelijk duidelijk kunnen zijn. Met de LAG is
afgestemd dat de ondernemersleden het bedrag van € 25.200,- voor
ondernemersvergoeding vanuit de begrote LEADER-bijdrage middels een lening in de coöperatie
investeren voor de financiering van winkelinventaris & -benodigdheden. Deze lening wordt afgelost
zodra de coöperatie daarvoor voldoende middelen heeft. Thijs is betrokken bij LEADER Zuid-Limburg
en vertelt nog wat meer over de achtergronden en de werking van het LEADER-programma. Meer
informatie over LEADER Zuid-Limburg is te vinden op de website http://www.leaderzuidlimburg.nl/
Luuk merkt nog op dat ondanks dat de aan LEADER Zuid-Limburg voorgestelde financiële bijdrage
heel helpend voor de start van Gedeelde Weelde zou zijn, het doel is om op eigen benen te staan. Als
de voorgestelde projectbijdrage van LEADER Zuid-Limburg aan onze coöperatie wordt toegekend is er
volgens de begroting nog een bedrag van circa € 25.000,- nodig om de winkel te openen.
Concept jaarrekening 2016
De concept jaarrekening wordt deze ALV ter beeldvorming doorgenomen. Luuk licht de jaarrekening
van ons eerste boekjaar toe en legt uit welke inkomsten en uitgaven er in 2016 zijn geweest. We
komen uit op het begrote negatieve resultaat van ca. € 1.000,-, maar dit bedrag heeft wel een andere
samenstelling dan is begroot. Zo zijn er minder inkomsten uit ledencontributie en stellen we voor om
de voor de oprichting gemaakte kosten (notariskosten en kosten inschrijving KvK) gelijk als kosten te
nemen (in plaats van als investering te boeken). We hebben uitgaven gedaan voor onder meer enkele
informatiebijeenkomsten, het drukwerk van de flyers, een spandoek, de hosting van de website en
het aanhouden van de bankrekening. N.a.v. een vraag hoe het kan dat er bij de activa op de balans
ook schenkingen staan geeft Luuk aan dat dit bedrag als schenking toegezegd en nog tegoed is en
daarom ook bij de activa staat. Het voorstel om een kascommissie te benoemen die de concept
jaarrekening incl. boekhouding verder doorneemt en daarover een advies aan de ALV uitbrengt wordt
overgenomen. Het vaststellen van de concept jaarrekening incl. het voorstel om het resultaat toe te
voegen aan het eigen vermogen komt de volgende ALV dan ter besluitvorming terug.
Resultaten ledenfinanciering tot nu toe
De notitie over de resultaten van de ledenfinanciering wordt doorgenomen. De balans t/m 31
december 2016 geeft inzicht in het eigen vermogen (€ 6.061,-) en de overige ontvangen of
toegezegde ledenfinanciering (€ 3.450,-). Bij het eigen vermogen is ook een schenking van € 150,- van
een niet-lid opgenomen. Op 22 februari 2017 zijn er 58 ingeschreven leden die gezamenlijk € 9.461,financieren.
Campagne ‘Put your money where your mouth is’
Dit betreft een campagne om de nog benodigde laatste ca. € 25.000,- (mits de voorgestelde LEADERbijdrage doorgaat) bij elkaar te krijgen. Met de slogan ‘Put your money where your mouth is’ hopen
we nog meer mensen te bereiken om met Gedeelde Weelde mee te doen. Er is een nieuwe folder
gemaakt die we binnen Maastricht gaan verspreiden. Robin: De achterkant van de folder is een A3
poster die je kunt ophangen. Geef even aan als je folders wilt ontvangen om in je eigen omgeving te
verspreiden, dan krijg je ze straks mee of kom ik ze bij je langsbrengen.
Voorstel inrichting en bemensing kascommissie
We stellen de ALV voor een kascommissie te benoemen die conform de statuten (artikel 12 lid 4) uit
ten minste twee leden bestaat die geen deel uitmaken van het bestuur en deze commissie te vragen
van haar onderzoek verslag uit te brengen aan de ALV, vergezeld van een advies tot al dan niet
goedkeuring van de concept jaarrekening 2016. Leden zie zich voor de kascommissie beschikbaar
willen stellen kunnen dit tijdens de ALV of aan het bestuur kenbaar maken. Jan Starmans geeft aan
dat hij voor de kascommissie beschikbaar is. Welk lid wil dit samen met Jan oppakken?
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Voorstel ledencontributie 2017
We stellen de ALV voor om de ledencontributie voor 2017 van € 10,- vóór 1 mei a.s. te voldoen. Jan:
Is de voorgestelde € 10,- wel voldoende? Luuk: Dit bedrag is zoals we het nu hebben begroot alleen
bedoeld om de coöperatie te laten draaien. Bij een verdere groei van het aantal leden hoeft de
contributie mogelijk niet omhoog en daarom is het voorstel om voor 2017 de voorgestelde € 10,- aan
te houden. Laten we er bij de begroting van 2018 opnieuw naar kijken. De ALV gaat akkoord met het
voorstel.
3. Aanhuur winkelpand
Er zijn twee geschikte en interessante winkelpanden in Maastricht-West waarvoor we onze interesse
kenbaar hebben gemaakt, te weten een winkelruimte aan de Sint Pieterstraat 72 en een winkelruimte
in het Eiffelgebouw. Of en hoe we bij één van deze locaties tot een 'GO' komen hangt nog van
verschillende factoren af (waaronder de huurprijs en de overige huurcondities). Luuk: Voor de ruimte
in de Sint Pieterstraat 72 is er nog een groot verschil tussen de gevaagde en de door ons voorgetelde
huur, maar we houden contact met de makelaar over deze optie. En voor de ruimte in het
Eiffelgebouw volgt de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij een procedure om vast te stellen
aan wie deze ruimte gegund gaat worden. Jan: Is het een idee om de oude viszaak aan de Sint
Pieterstraat nog qua mogelijkheden te onderzoeken? Luuk: We blijven sowieso kijken naar andere
opties, dus alle suggesties en ideeën zijn welkom. Fiets je morgen door de stad en denk je dat zou een
goede plek voor de Gedeelde Weelde winkel kunnen zijn, laat het ons weten. De ALV stemt er mee in
om de opties aan de Sint Pieterstraat 72 en in het Eiffelgebouw actief te onderzoeken.
4. Samenwerking daghoreca
We hebben in de afgelopen maanden contact gelegd met verschillende ondernemers die daghoreca
in de Gedeelde Weelde winkel kunnen invullen. Over deze verkenningen komen we graag met de
leden in gesprek. Christiane licht de meerwaarde van daghoreca voor winkel toe. Horeca kan veel
traffic en levendigheid brengen, denk aan mooie koffie’s, een sapje, een lekker broodje, soepje, stukje
quiche met een salade, etc. Christiane: We hebben verschillende ontmoetingen met de vennoten van
Bandito Espresso gehad die voorlopig echter van een samenwerking met ons afzien omdat ze hun
handen vol hebben aan hun huidige locaties binnen de universiteit. Mart: Houd alsjeblieft contact
met deze partij – ik ben onder de indruk van wat ze doen. Christiane licht ook de overige contacten
nog kort toe. Thijs: Good fences make good neighbours, ofwel maak goede afspraken met eventuele
samenwerkingspartners. Christiane: Het is wat ons betreft óók een optie om daghoreca zelf in te
vullen, ook dat spoor gaan we verder verkennen. Dus laat het ons weten als je iemand kent die
hieraan als ondernemerslid misschien wil meewerken.
5. Vorming en bemensing actiegroepen
Zijn er leden die belangstelling hebben om samen met de bestuurs- en ondernemersleden vanuit
enkele actiegroepen mee te werken aan beleid, uitvoering en activiteiten om de Gedeelde Weelde
winkel dit jaar te kunnen openen? Graag stemmen we hierover met de leden verder af. Hoe zouden
we dit organisatorisch kunnen inrichten? Welke actiegroepen zien we met elkaar voor ons? En hoe
zorgen we ervoor dat er ‘kop en staart’ aan zit? Dominique inventariseert de ideeën hierover bij de
aanwezige leden:
-

Organiseer bijv. eens in de paar weken voorbestellingen voor producten; Frans en Solveig helpen
graag mee
Organiseer meer fysieke zichtbaarheid en aanwezigheid, bijvoorbeeld op markten, bij scholen,
kinderdagverblijven, de universiteit, het ziekenhuis. Dit levert mogelijk ook weer nieuwe
contacten op die ons verder kunnen helpen; Solveig helpt graag mee
Pagina 3 van 4

-

Iedereen kan in zijn/haar eigen netwerk aan ledenwerving, leningen en crowdfunding e.d.
meewerken; Jan en Paul willen hier graag actief werk van maken

Dominique organiseert een afspraak met o.a. Frans, Jan, Paul en Solveig om hieraan verder te werken
en nodigt ook nog enkele andere leden uit om hieraan mee te doen.
6. Delen ledenlijst Gedeelde Weelde
Meerdere leden hebben gevraagd om een ledenlijst om eventueel onderling met elkaar contact te
kunnen zoeken. Stemmen de leden ermee in om de ledengegevens (bijvoorbeeld naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en email) voor leden onderling beschikbaar te maken? Jan: Vraag
huidige en nieuwe leden een geen bezwaar voor het delen van hun gegevens. Kjel: Ik stel voor om
alleen naam, email en telefoonnummer op te nemen, dat is voldoende om met elkaar contact te
zoeken. De ALV neemt het voorstel met de aanvullingen van Jan en Kjel over.
7. Rondvraag
-

-

Thijs: Jullie zorgvuldigheid naar leden toe wordt gewaardeerd, maar neem als bestuur en
ondernemersleden ook de ruimte en vrijheid om te doen wat jullie denken dat goed is en zo
sneller te kunnen handelen. Er is veel vertrouwen.
Paul: Is er nagedacht over leveringen bestellingen per fiets? Ik wil wel fietsen!
Solveig: Hoe zou het zijn om in meerdere talen te communiceren? Daarmee bereiken we nog
andere doelgroepen.
Thijs: Laat mensen financieel bijdragen aan de winkel, mits de winkel er ook echt komt. Dus
bedrag toezeggen, maar pas betalen als de winkel opent.

8. Afsluiting
Dominique: Dank voor jullie inbreng en komst. Voorstellen en suggesties blijven welkom; laat het ons
alsjeblieft weten al je een idee hebt of aan een onderwerp wilt meewerken. Er staan verschillende
lekkere drankjes klaar – leuk om nog even samen na te praten. Tot een volgende ontmoeting!
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