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NOTULEN 
 

Algemene Ledenvergadering Coöperatie Gedeelde Weelde B.A. 
20 oktober 2016, 20.00 – 22.15 uur 
 
Aanwezige leden:  
Don van Dort, Harry Engelen, Elias Fraikin, Vivhar Geijtenbeek, Christiane Gronenberg, Robin van 
Hontem, Michelle Jongen, Frank Koekebacker, Elisabeth Koot, Hans Krommenhoek, Michel Lemmens, 
Noël Liégeois, Jean Rossell, Luuk Rövekamp, Jean Slapak, Dominique Sleijpen, Paul Sleijpen, Monique 
Swagemakers, Mart Vandewall, Bram de Volder 
 
Afgemelde leden:  
Yolanda Bovens, Paula Corsten, Piekel Slors, Valence Sonnen, Yvonne Velthuis 
 
 
Agendavoorstel 
 
1. Welkom 
2. Terug- en vooruitblik 
Welke stappen ondernemen we om tot de opening van de winkel te komen? We nemen u mee door 
ons plan van aanpak incl. tijdspad. 
3. Inrichting en werking van de coöperatie 
Wat verwachten we van onze ALV’s qua onderwerpen, frequentie en wijze van overleggen? Hoe 
werken we aan besluitvorming? 
4. Rondvraag 
 
Notulen 
 
1. Welkom 
Christiane heet iedereen van harte welkom. We houden een kort voorstelrondje. De voorgestelde 
agenda wordt overgenomen. Het bestuur stelt voor om de notulen van de ALV van 19 april goed te 
laten keuren door de 5 leden die er bij waren. Als er verhelderingsvragen over deze notulen van de 
andere leden zijn, dan kunnen die uiteraard worden gesteld. De ALV gaat akkoord met dit voorstel en 
de notulen worden goedgekeurd. De volgende keer kijkt wel de gehele ALV naar de notulen. 
 
2. Terug- en vooruitblik 
Christiane begint met de terug- en vooruitblik aan de hand van de volgende 8 onderwerpen: 
 
1. Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie 
2. Aangaan van contacten en samenwerkingsovereenkomsten met boeren, 

verwerkers, producenten en leveranciers 
3. Uitbreiden van de ondernemersgroep met ondernemersleden die het dagelijks reilen en 

zeilen van de coöperatie en de winkel op zich nemen 
4. Ontwikkelen van het winkelconcept 
5. Organiseren van o.a. assortiment, winkelautomatisering, winkelinventaris en -benodigdheden 
6. Selecteren en aanhuren van een geschikte locatie voor de Gedeelde Weelde winkel 
7. Bouwen c.q. ontwikkelen en inrichten van de Gedeelde Weelde winkel 
8. Vieren van de opening 
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Bij 'Ontwikkeling van de coöperatie' wordt door een lid de vraag gesteld wat van de leden wordt 
verwacht. Luuk stelt voor deze vraag na de pauze bij het 3e agendapunt met elkaar te bespreken. 
 
Elisabeth vraagt waarom we voorstelen om verschillende activiteiten/evenementen te organiseren. 
Moeten we ons niet vooral vanuit een wat meer zakelijke benadering concentreren op de realisatie 
van de winkel? Dominique stelt voor om ook op deze vraag na de pauze in te gaan, daarmee wordt 
ingestemd. 
 
Een ander lid geeft de tip om niet te verdwalen in ideeën. Gezien deze en andere vragen en 
opmerkingen stelt Luuk voor om verder in vogelvlucht door dit agendapunt heen te gaan. 
 
Bij het punt 'Locatie': 
- Luuk praat de leden bij over de opgestelde longlist met verschillende winkelpanden en hoe we naar 
een shortlist toe aan het werken zijn. Er zijn 2 of 3 panden die we graag concreet verder willen 
onderzoeken, te weten het pand aan de Sint Pieterstraat 72, een plek in De Eiffel en misschien ook 
een ruimte in het Carré winkelcentrum aan de Tongerseweg. De rest van de panden van de longlist 
lijkt vooralsnog minder of niet interessant. 
- een lid geeft de suggestie van een leegstaand pand van de visboer iets verderop in de Sint 
Pieterstraat. Dit betreft een behoorlijk vervallen pand dat bij het bestuur ook in beeld is. 
- Michel vraagt of we niet tegelijk 2 of 3 locaties kunnen onderzoeken zodat er ook iets te kiezen valt. 
Luuk vertelt dat dit ook de voorgestelde aanpak vanuit het bestuur is. 
- Hans vraagt of het onderhandelen met de makelaar door onszelf wordt gedaan. Luuk vertelt dat dit 
tot nu toe inderdaad zo is maar we kunnen natuurlijk altijd aan een makelaar en/of leden om hulp 
vragen als we denken dat dat zinvol is. 
- Michel vraagt wat de gedachten bij het oude pand van Mattie’s Kringloopwinkel zijn. Luuk denkt dat 
dit qua omzetmogelijkheden geen geschikte plek voor de Gedeelde Weelde winkel is. Er wordt ook 
opgemerkt dat dit pand al weer in gebruik is. 
De vergadering stemt ermee in om de 2 of 3 voorgestelde panden als eerste verder te onderzoeken. 
 
einde eerste deel 
 
Pauze 
Elias van Slow wine laat als producentenlid van Gedeelde Weelde enkele mooie wijnen proeven en 
geeft een korte uitleg over de natuurlijke wijnen die zij importeren. Ook vertelt hij over wat sulfiet is 
en waarom dit vaak bij de wijnproductie – maar niet bij natuurlijke wijnen – wordt gebruikt. 
 
3. Ingevoegd bespreekpunt 
Omdat voor de pauze bleek dat er bij de leden behoefte is aan zicht op hoe leden kennis en hulp 
kunnen inbrengen, wordt besloten om agendapunt 3 naar een volgend overleg uit te stellen en 
vanavond vooral af te stemmen over de vraag: Hoe kunnen we de komende tijd de inbreng vanuit 
leden organiseren? 

Verschillende leden delen hun perspectief op deze vraag: De bijdragen verschillen van “Hoe 
organiseren we een goede balans tussen ondernemerschap, daadkracht en zakelijkheid aan de ene 
kant en afstemming, reflectie en organische groei aan de andere kant?” (Paul), “Het gaat misschien 
slow, maar dan heb je wel kwaliteit” (Vivhar) tot “We moeten de goede balans vinden” (Hans) en 
“We mogen praktisch zijn én over het waarom we dit doen blijven afstemmen” (Luuk) tot “Zorg dat er 
een soort draaiboek ligt. Een opening in 2017 is sowieso al een hele opgave” (Jean).  
 
Dominique stelt de vraag wat we bedoelen als we zeggen dat we “eerst maar de winkel moeten 
openen”. Zij geeft aan dat de initiatiefnemers bij Gedeelde Weelde een nieuw concept van winkel in 
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gedachte hadden, een winkel waar we het weer over de producten hebben. En waar we producten, 
geld, informatie en verhalen met elkaar delen. Kopen is maar één onderdeel. 
 
Hans geeft aan dat hij als lid graag zijn kennis en kwaliteiten wil inbrengen. Aan Hans wordt gevraagd 
om samen met het bestuur na te denken over de vorm van betrokkenheid van leden. Hans stemt daar 
mee in. Het bestuur nodigt alle leden met suggesties hiervoor van harte uit om contact te zoeken (per 
e-mail en/of telefonisch). 

Mart stelt voor dat het moderatorschap m.b.t. het coördineren van vragen, suggesties, actieve inzet 
van leden vooralsnog bij de initiatiefgroep c.q. het bestuur ligt. De aanwezige leden stemmen daar 
mee in. 

Hans stelt voor om vóór de opening van de winkel alvast een productenstroom en daarmee ook 
omzet te creëren. Het heeft volgens hem prioriteit dat er nu geld binnenkomt. Dominique merkt hier 
nog over op dat er door de initiatiefgroep hiervoor al verschillende mogelijkheden zijn verkend, 
overdacht en doorgerekend. Maar tot nu toe hebben we er voor gekozen om ons te concentreren op 
de opening van de daadwerkelijke winkel. Mart stelt de vraag: Heeft het geld écht prioriteit? Stel je 
krijgt nu ergens 200.000 euro vandaan en opent de winkel. Heb je dan wat je met Gedeelde Weelde 
als initiatief beoogt? 

Elisabeth wijst nog op de winkel Natuurlijk in Rekem als mogelijke inspiratie- en informatiebron voor 
Gedeelde Weelde. 

Er wordt voorgesteld om de ledenlijst te delen, zodat leden onderling met elkaar contact kunnen 
zoeken. Voor de volgende ALV agendeert het bestuur 'het delen van de ledenlijst binnen Gedeelde 
Weelde' ter besluitvorming. 

Het bestuur stelt voor om een informatiebijeenkomst over de begrotingsmap voor hierin 
geïnteresseerde leden te verzorgen (beeld- en oordeelsvorming). Verschillende leden geven aan 
hierin geïnteresseerd te zijn. Het bestuur zal hiervoor aan alle leden een uitnodiging sturen. De 
begrotingsmap staat met een uitgebreide toelichting als PDF op de website en is in te zien via 
http://gedeeldeweelde.nl/financiering/ 

4. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Afsluitend 
Luuk: We merken met elkaar dat het nog zoeken is naar een goede vorm, inhoud en een goed proces 
voor dit soort ledenbijeenkomsten. Maar dat is natuurlijk ook niet zo vreemd omdat onze coöperatie 
in vrij korte tijd van 5 initiatiefnemers naar 50 leden is gegroeid. En dit is pas de eerste ALV van de 
coöperatie met zo’n grote groep die ook nog niet eerder bij elkaar is geweest. Hoe we ons gaan 
organiseren vraagt om verdere uitwisseling en afstemming en dat zal ook tijdens volgende ALV’s nog 
wel zoeken zijn. Voorstellen en suggesties van leden hiervoor zijn van harte welkom. Dominique: 
Dank voor ieders komst en inbreng, fijn dat jullie er waren! We sluiten de ALV af om 22.15 uur. 
 
einde tweede deel 


