Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2016
Aanwezige leden
Christiane Gronenberg, Robin van Honthem, Luuk Rövekamp, Dominique Sleijpen en Bram de Volder
(alle leden zijn aanwezig).
1. Opening
Dominique opent de vergadering. Welkom! Dit is na de oprichting van de coöperatie op 16 december
de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van Gedeelde Weelde. We spreken af dat Luuk de
belangrijkste opbrengsten, aandachtspunten en besluiten van vanavond notuleert.
2. Vaststellen agenda
We besluiten om de volgorde van de bespreking van de geagendeerde punten aan te passen en eerst
de meerjarenbegroting met daarin opgenomen de concept exploitatiebegroting 2017 – 2019, de
financieringsbegroting en de voorstellen over de wijze van financiering te bespreken. En daarna
besluiten te nemen over o.a. de hoogte van het basis en aanvullend inleggeld en de contributie, de
overige begrotingsonderdelen incl. de bevoegdheid van het bestuur tot het aangaan van geldleningen.
Dit alles in samenhang en als één agendapunt.
3. Meerjarenbegroting en financieringswijze
Uit de toelichting op en de bespreking van de concept exploitatie- en financieringsbegroting en de
voorstellen over de financieringswijze komen de volgende waardevolle aandachtspunten naar voren:
-

-

-

Luuk merkt op dat de begroting een begroting van de coöperatie moet zijn en niet alleen van de
begroters. Dus fijn dat we er vanavond als ALV uitgebreid over afstemmen.
In de exploitatiebegroting is het gemiddeld aantal klanten (= kassatransacties) per week begroot
als een resultante. Bram stelt voor om het aantal klanten niet als resultante maar als doelstelling te
begroten. Deze suggestie wordt meegenomen.
De begrote huur is gebaseerd op ca. 4% van de omzet. Het voorstel is om niet alleen vanuit dit
budget te werken maar ook naar de kwaliteit en mogelijkheden van huurpanden te kijken. We
zouden ons misschien nog iets meer huur kunnen veroorloven als het pand aan al onze eisen en
wensen voldoet, er door de coöperatie weinig in het pand geïnvesteerd hoeft te worden en er in
het pand meer omgezet kan worden dan we nu hebben begroot (bijv. omzet van daghoreca).
Bram vraagt zich af of het principe achter de begrote ledenkorting bij Gedeelde Weelde past. Hij
begrijpt dat een boodschappenkorting voor leden aantrekkelijk kan zijn, maar we zouden het
budget ook anders kunnen inzetten. Hoe zou het zijn om de begrote ledenkorting (of een deel
ervan) in te zetten voor ledenactiviteiten en op deze wijze de ontwikkeling van de Gedeelde
Weelde-community te bevorderen? Hierdoor kunnen we vanuit de coöperatie ook iets teruggeven
aan de gehele community in plaats van aan individuele leden. Christiane: Misschien geven we met
de ledenkorting een verkeerd signaal af. Ook omdat we van een duurzaam economisch model en
een vernieuwende winkelopzet uit willen gaan. Maar laten we ook meenemen hoeveel tijd we ons
geven om de winkel neer te zetten in de huidige economische realiteit. Robin: Wat draag je als lid
bij dat je deze korting krijgt? M.a.w.: Wat staat er tegenover? Lid worden is niet iets wat je zo maar
doet, je gaat een verbinding aan. We spreken af om hierover nog eens goed na te denken. Ook
over een alternatieve aanwending van de ledenkorting kunnen we concreet met leden
communiceren en dat kan voor aspirant leden ook een reden zijn om mee te doen. Dominique: Als
we besluiten om de begrote ledenkorting anders in te zetten dan kan dat van invloed zijn op de
ledenwerving en de omzetontwikkeling. De effecten van een evt. aanpassing moeten we dan
proberen te overzien.
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Bram stelt voor om nog even goed te kijken naar de presentatie van en toelichting op de
ledencontributie. Hij vindt het op zich een goed idee om de contributie bij de opbrengsten te
begroten, maar laat dan ook zien waar de contributie voor wordt gebruikt. En geef aan waarom de
hoogte van de contributie moet zijn waarop deze nu is begroot.
De begrote vergoeding op aanvullend inleggeld en leningen in de vorm van waardebonnen is als
systematiek en percentage akkoord. In de toekomst zien we met elkaar graag een rentevrije
Gedeelde Weelde-winkel maar dat lijkt voor nu nog niet haalbaar. Er is nu een rentepercentage van
4% begroot en de rentevergoeding komt weer terug als omzet (circulair).
Het begrote resultaataandeel voor ondernemers is met ca. € 22.000,- tot ca. € 24.000,- per fte voor
de eerste drie exploitatiejaren nog te laag. Een van de opbrengsten van het overleg hierover is om
leden die hiervoor in zijn als vrijwilliger bij de initiële winkelopzet en bij de winkelvoering te
betrekken. Dit kan op verschillende manieren. Dominique merkt op dat dit dan ook weer om
coördinatie (dus ureninzet) vanuit de ondernemersleden vraagt. Het zou goed zijn om over wat we
wel en niet aan vrijwilligers willen vragen de komende tijd concretere gedachtes te vormen. Ook
kan dit vanuit vragen vanuit ondernemersleden of voorstellen vanuit vrijwilligers duidelijker
worden.
Dominique licht nog toe dat er in de financieringsbegroting twee bedragen als
ondernemersvergoedingen zijn opgenomen, namelijk een bedrag om in 2016 de coöperatie en
winkel op te zetten (zeg maar voor het werk tot aan de opening) en in 2017 een bedrag voor het
eerste winkelexploitatiejaar (zeg maar voor al het werk dan nog extra moet worden verzet om de
winkel door te organiseren). Het is nu zo begroot dat deze bedragen als investering worden
geboekt en in vijf jaar worden afgeschreven.
Bram merkt op dat hij nog informatie mist over de risico’s en de aansprakelijkheid van de leden.
Luuk geeft aan dat we deze informatie zeker gaan vermelden, maar misschien op een andere plek
op de website dan in het stuk wat we nu bespreken. Ook dit punt wordt verder door het bestuur
meegenomen.

We stellen als ALV vast dat de uitgewerkte begrotings- en financieringskaders behoorlijk compleet en
duidelijk zijn. Dominique en Luuk zullen nog werk maken van een toelichting op de exploitatie- en
financieringsbegroting. En ook gaan we nog een liquiditeitsbegroting voor de eerste drie
exploitatiejaren maken. Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor om het bestuur
bevoegdheid te geven om geldleningen of kredietovereenkomsten aan te gaan die passen binnen de
kaders van de financieringsbegroting. Alle leden kunnen zich vinden in dit voorstel, het voorstel wordt
aangenomen. We besluiten dat het bestuur het mandaat krijgt om de stukken rekening houdend met
de aandachtspunten die vanavond zijn besproken af te maken, zodat we dit voorjaar met de leden- en
fondsenwerving kunnen beginnen. Bram geeft aan zich als mede-oprichter en belanghebbend lid
beschikbaar te houden om evt. nog verder af te stemmen, maar dat hoeft wat hem betreft niet per se
als het bestuur over wat vanavond is besproken zelf goede afwegingen maakt. De voorgestelde
meerjarenbegroting met daarin o.a. opgenomen de concept exploitatiebegroting 2017 – 2019, de
concept financieringsbegroting, de voorstellen over de hoogte van het basis en aanvullend inleggeld
en de contributie en de voorstellen over de wijze van financiering worden door de ALV aangenomen
met de afspraak dat het bestuur nog naar de vanavond besproken aandachtspunten kijkt.
4. Rondvraag
Gezien de uitloop van de vergadering houden we geen rondvraag meer.
5. Sluiting
We sluiten de vergadering en wensen elkaar een goede nacht.
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