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Notulen 
 

Algemene Ledenvergadering Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.  
27 juni 2017, 20.00 – 22.00 uur 
 
Aanwezige leden: 
Christiane Gronenberg, Robin van Hontem, Thijs Lenders, Noël Liegeois, Luuk Rövekamp, Dominique 
Sleijpen, Paul Sleijpen, Valence Sonnen, Fred Stassen, Jan Starmans, Mart Vandewall, Bram de Volder, 
Audrey van Bohuijs (als gast en toehoorder aanwezig) 
 
Afgemelde leden: 
Olga Haveman, Hans Krommenhoek, Joyce Metze, Jean Rossell, Jean Slapak, Solveig Tillemans 
 
Notulen: Christiane Gronenberg, Dominique Sleijpen en Luuk Rövekamp 
 
 
 
1. Welkom & opening 
 
a. Vaststellen agenda 
Dominique heet iedereen welkom en stelt de agenda voor – deze wordt overgenomen.  
 
b. Vaststellen verslag ALV 9 maart 2017 
De notulen van 9 maart 2017 worden door de aanwezigen goedgekeurd. Valence vraagt of de 
ledenlijst nog gedeeld wordt (zoals vermeld op pagina 4 van de notulen). Dominique geeft aan dat dit 
de komende weken wordt verzorgd. 
 
c. Mededelingen 
Er zijn twee leuke mededelingen vanuit het bestuur: 
 
De eerste mededeling gaat over de LEADER-aanvraag van Gedeelde Weelde die is goedgekeurd! Met 
deze financiële bijdrage van € 42.295,- (zijnde 55% van de subsidiabele projectkosten ad € 76.900,-) 
zitten we op drievierde van het begrote startkapitaal. De financiële bijdrage wordt deels aangewend 
als vergoeding voor de ondernemersleden en deels om investeringen in winkelapparatuur te doen. 
Met LEADER is afgesproken dat de ondernemersleden hun vergoeding vanuit deze bijdrage via bijv. 
een lening weer inbrengen in de coöperatie waarmee nog meer investeringen in winkelinventaris en -
benodigdheden kunnen worden gedaan. Het bestuur licht toe dat het om een opstartsubsidie gaat, 
de projectperiode loopt t/m de winkelopening. Thijs (tevens lid van de LEADER-commissie) vult aan: 
het is mogelijk om opnieuw een aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld om producenten beter in beeld 
te brengen en de lijnen tussen producenten en handel verder te verbreden. De huidige aanvraag van 
Gedeelde Weelde geldt voor LEADER als één van de voorbeeldprojecten: het project is innovatief en 
verbindt stad en platteland. Luuk: Het projectplan hebben we al eerder met jullie gedeeld, maar kan 
uiteraard – bijvoorbeeld door nieuwe leden – altijd bij ons als bestuur worden opgevraagd. 
 
De tweede mededeling gaat over onze oriëntatie op de commerciële ruimte in De Eiffel voor de 
vestiging van de Gedeelde Weelde winkel. Gedeelde Weelde heeft inmiddels van de 
Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Belvédère de officiële uitnodiging ontvangen om door te stappen 
in het proces en een ondernemingsplan in te dienen. Er zijn op dit moment naast Gedeelde Weelde 
nog drie andere partijen die naar deze ruimte meedingen. De WOM Belvédère vraagt in het 
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ondernemingsplan om toelichting over onder andere ons concept, onze omgang met de 
monumentale status van De Eiffel, de markt, onze organisatie en onze financiering van de winkel op 
deze locatie. Er moet met de WOM Belvédère nog verder gesproken worden over de huurprijs (die 
weten we alleen indicatief) en andere huurvoorwaarden zoals de mogelijkheid van een ingroeihuur 
en het opleveringsniveau. Het bestuur stelt voor om werk te maken van een enthousiasmerend en 
degelijk ondernemingsplan, hiermee stemmen de aanwezige leden in. Parallel aan onze oriëntatie op 
De Eiffel blijven we ook eventuele andere opties voor de vestiging van de Gedeelde Weelde winkel 
onderzoeken. Suggesties voor locaties blijven welkom! 
 
Thijs oppert een idee: Kunnen we aan leden niet de vraag/de uitdaging stellen om tot de volgende 
ALV één nieuw lid te werven? De aanwezigen stemmen hiermee in. 
 
Bram deelt met de groep het nieuws dat de coöperatieve Estafettewinkel in de Rechtstraat 
binnenkort wordt overgenomen door de eigenaar van de Natuurwinkel in de Theodoor 
Schaepkensstraat. Hij kan zich voorstellen dat hierdoor de belangstelling voor een nieuwe 
coöperatieve winkel toeneemt en dat dit positief voor Gedeelde Weelde is. 
 
2. Jaarverslag en jaarrekening eerste boekjaar  
 
a. Jaarverslag van bestuur 
Het concept jaarverslag is in maart aan de ALV gepresenteerd. Daarna is het doorgenomen met de 
kascommissie bestaande uit Jan Starmans en Solveig Tillemans. Zij hadden geen aan- of 
opmerkingen. Luuk geeft aan dat er in de toekomst ook een accountant bij het jaarverslag betrokken 
mag worden, omdat de administratie aanzienlijk omvangrijker wordt als de winkel opengaat. 
 
Bram heeft een vraag met betrekking tot de balans (pagina 5 van het verslag). Waarom wordt 
voorgesteld om het negatief resultaat op het inleggeld van de leden af te boeken? Luuk legt uit dat er 
verder nog geen eigen vermogen is, behalve de schenkingen. En het leek ons als bestuur niet juist om 
de schenkingen op te laten gaan in het negatieve resultaat. Het voorstel is tot stand gekomen in 
samenwerking met de kascommissie. Jan stelt voor om deze afboeking op het inleggeld concreet uit 
te rekenen en aan leden te communiceren. Thijs vraagt of het bedrag dat afgeboekt wordt in een 
volgend jaar ook weer bijgeboekt kan worden. Luuk geeft aan dit in principe zou kunnen, mits er een 
voldoende positief resultaat is en de ALV hiertoe besluit. Mart: Een negatief resultaat met elkaar 
kunnen opvangen is een positief element van de coöperatie. Samen kun je door de beginfase komen. 
Luuk geeft in dit kader nog aan dat ieder lid bij zijn/haar inkomstenbelasting de inleg in Gedeelde 
Weelde dient aan te geven. 
 
Er volgt een interessant gesprek over de voor- en nadelen van de 4% rente die leden over hun 
inleggeld in de vorm van een waardebon ontvangen. Is het nodig om iets terug te krijgen van de 
coöperatie? Heeft de coöperatie het geld niet zelf hard nodig, juist in de beginfase? Jan: Om deze 
regeling nu aan te passen zou voor onduidelijkheid over het financieringsmodel zorgen. Luuk: Het 
staat iedereen vrij om de waardebon bijvoorbeeld cadeau te geven, aan anderen of aan de 
coöperatie. Voorstel: We praten met een groep geïnteresseerden nog een keer door over de 
renteregeling. We vinden het interessante onderwerpen om ons bewust van te zijn: Hoe werken 
kapitaal en rente door in de winkel? 
 
b. Voorstel goedkeuring jaarrekening eerste boekjaar (met verslag van kascommissie) 
Dominique brengt het voorstel in stemming om het jaarverslag goed te keuren. Het voorstel wordt 
door de aanwezige leden unaniem aangenomen (12 stemmen). Jan en Solveig worden bedankt voor 
hun inzet en werk als kascommissie. 



Pagina 3 van 3 

c. Voorstel verlening van kwijting aan bestuur 
Dominique brengt het voorstel in stemming voor de verlening van kwijting aan het bestuur 
(decharge). Het voorstel wordt door de aanwezige leden unaniem aangenomen (12 stemmen).  
Christiane, Dominique, Luuk en Robin worden bedankt voor hun inzet en werk als bestuur. 
 
d. Benoeming kascommissie voor huidig boekjaar 
De aanwezigen besluiten om de leden van de kascommissie pas in een volgende ALV te benoemen. 
Ben je als lid beschikbaar voor de kascommissie? Geef dit dan even door aan het bestuur. 
 
3. Bijpraten over ontwikkelingen Gedeelde Weelde 
 
We praten bij over de volgende ontwikkelingen en onderwerpen: 
 
- Er is een actiegroep gevormd om mee te werken aan het werven van leden en de daarbij 

behorende communicatie. Daarnaast hebben enkele leden toegezegd zich in te zetten om bij 
bekenden de vraag neer te leggen middels een lening Gedeelde Weelde te financieren. 

- Naar aanleiding van de eerste drie Gedeelde Weelde winkelcafés zullen we de balans opmaken: 
Wat heeft het ons gebracht? Welke andere activiteiten kunnen bijdragen aan meer leden? Ook 
zou het goed zijn de niet-leden van de winkelcafés te benaderen voor lidmaatschap. Met Caracola 
hebben we contact over of zij als 2e afhaallocatie voor het winkelcafé willen fungeren. 

- Voorgesteld wordt om als Gedeelde Weelde bij evenementen aanwezig te zijn om bekendheid te 
generen en leden te werven. Komend weekend zijn Christiane en Luuk met informatie en hapjes 
aanwezig bij Iedersland (bij Caracola). Suggesties voor andere interessante evenementen zijn van 
harte welkom evenals leden die dit mee willen bemensen. 

- Fred geeft aan dat het wellicht goed is om meer ludieke en radicale acties te organiseren. Is het 
allemaal niet te braaf? Hoe doen andere food coops dat? 

- Er is een filmpje met leden in de hoofdrol gemaakt om de strippenkaart als vorm van 
'crowdfunding' te promoten en waarmee we mensen op het lidmaatschap van Gedeelde Weelde 
kunnen attenderen. We gaan het filmpje via de website en de sociale media inzetten en vragen 
alle leden om het binnen hun eigen netwerk te delen. 

- Thijs oppert dat er een bericht over de subsidie vanuit LEADER naar de pers kan. 
- Bram vraagt zich nog af of Gedeelde Weelde niet op de markt kan vertoeven. Of op een andere 

plek. Ook een nieuw filmevent is misschien een leuk en goed idee. 
- Ook wordt er gewerkt aan nadere afspraken tussen de ondernemersleden en de coöperatie. 

Hiervoor zal te zijner tijd een voorstel aan de ALV worden gedaan. 
 
4. Rondvraag 
 
Mart stelt de vraag hoe we meer leden naar de ALV’s of de bijeenkomsten krijgen. Paul wil hier verder 
over nadenken en kijken of hij met een voorstel kan komen. Noël geeft de tip dat WML misschien een 
partner van Gedeelde Weelde zou kunnen worden. WML kan via Gedeelde Weelde drinkwater 
promoten, het is ook een 'streekproduct'. De contactpersoon van Noël bij het WML is Edwin 
Hendriks. 
 
5. Afsluiting 
 
Dominique: Dank voor jullie komst en positieve inbreng van vanavond. Laat het ons alsjeblieft ook 
buiten de ALV om weten als je ideeën hebt of ergens aan mee wilt werken. We zouden het leuk 
vinden om nog even een drankje te drinken en na te praten. Tot een volgende ontmoeting! 


