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Inleiding
Carlo Petrini (oprichter van de wereldwijde Slow Food-beweging) riep enkele jaren geleden in zijn
boek Slow Food Nation op tot het vormen van food communities; gemeenschappen in de regio
waarin consumenten als coproducent actief betrokken zijn bij lokale boeren, vissers, kaasmakers,
bakkers en koks. Je zou food communities (of voedselgemeenschappen) kunnen zien als een
samenwerkingsmodel waarin onderlinge banden tussen consumenten en producenten worden
versterkt en duurzame en eerlijke productie en handel worden bewerkstelligd. En dat is precies waar
het binnen onze coöperatie om gaat.
Gedeelde Weelde voorziet in de belangen van haar leden door het gezamenlijk en voor
gemeenschappelijke rekening exploiteren van een winkel in voedings- en levensmiddelen. Als de
winkel straks open is, kun je er terecht voor alle dagelijkse boodschappen. Producenten leveren
indien mogelijk rechtstreeks, zodat regionale producten voorop staan en er een korte, transparante
en circulaire voedselketen ontstaat. De ondernemers van Gedeelde Weelde zijn de marktmeesters
die vraag en aanbod bij elkaar brengen en er voor zorgen dat de winkel iedere dag een feestje is om
te bezoeken.
We zijn blij dat we Gedeelde Weelde zijn begonnen en voelen ons onderdeel van een wereldwijde
beweging van mensen die met elkaar het voortouw wil nemen om te werken aan een andere
voedseleconomie. Dank voor alle positieve respons en goede vragen die we hebben mogen
ontvangen en dat we al enkele tientallen leden hebben mogen begroeten. En dank ook voor alle
betrokkenheid en bijdragen in energie, tijd en geld om Gedeelde Weelde van de grond te krijgen.
Want Gedeelde Weelde begint niets zonder betrokken consumenten, producenten en ondernemers.
Steeds zullen we met elkaar de handen ineen mogen slaan om vanuit een gezamenlijk ideaal tot
volgende stappen en concrete acties te komen. Alleen dan zal Gedeelde Weelde groeien en bloeien
en kunnen we werken aan onze uitgangspunten earth care, people care en fair share (zorg voor de
aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen). We nodigen iedereen van harte uit om mee te werken aan
de opening van onze Gedeelde Weelde winkel in 2017.

Jaarverslag
Voor je ligt het eerste jaarverslag van Coöperatie Gedeelde Weelde. De coöperatie is opgericht op
16 december 2015. Eind 2016 telde de coöperatie 57 leden. In het eerste jaar is vooral gewerkt aan
de volgende aandachtsgebieden:
-

Opzetten en verzorgen van de communicatie en de ledenwerving, waaronder de website,
sociale media en flyers;
Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie, zoals enkele
ledenactiviteiten en de eerste ALV's;
Aangaan van contacten en samenwerkingsovereenkomsten met producenten en leveranciers.
We hebben al afspraken met een tiental regionale producenten en leveranciers;
Selecteren en aanhuren van een geschikte locatie voor de Gedeelde Weelde winkel. Vanuit een
longlist hebben we een shortlist van mogelijk interessante panden opgesteld en verkend.

Daarnaast is voor de financiering van de opzet van de winkel in oktober een projectvoorstel bij
LEADER Zuid-Limburg ingediend. Daarmee beogen we circa de helft van de benodigde financiële
middelen te organiseren.
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Financieel resultaat
Coöperatie Gedeelde Weelde heeft over 2016 conform de begroting een beperkt negatief resultaat.
Hierbij een korte toelichting op de bijgevoegde winst- en verliesrekening:
-

-

-

De ledengroei verloopt minder snel dan begroot. Hierdoor blijven de opbrengsten uit
ledencontributie achter bij de begroting;
De promotiekosten zijn als kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen en niet, zoals in
de meerjarenbegroting begroot, als investering geactiveerd;
De contributies & abonnementen zijn lager dan begroot uitgevallen;
De begrote accountantskosten zijn niet gemaakt omdat we voor het jaar 2016 hebben gekozen
om met een kascommissie te werken;
Ook de oprichtingskosten van de coöperatie (notariskosten en kosten inschrijving KvK) zijn als
kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen en niet, zoals in de meerjarenbegroting
begroot, als investering geactiveerd;
De rente op inleggeld en leningen in de vorm van bij de Gedeelde Weelde winkel te besteden
waardebonnen t/m 31 december 2016 is meegenomen. Deze was eerder voorzien in de
begroting van 2017;
Het resultaat is min of meer conform begroting maar wel anders qua samenstelling.

Hierbij een korte toelichting op de bijgevoegde balans:
-

Op de balans is de ledenfinanciering t/m 31 december 2016 opgenomen (eigen vermogen en
overige ontvangen ledenfinanciering);
Het resultaat van de winst- en verliesrekening is op de balans opgenomen. Dit resultaat wordt
afgeboekt op de basisinleg van de huidige leden die lid waren op 31 december 2016.

Vanwege het vele werk dat moet worden verzet en de beperkte financiële middelen werken de
ondernemersleden conform de meerjarenbegroting deels bezoldigd en deels onbezoldigd aan alle
voorbereidingen voor de opening van de Gedeelde Weelde winkel. Het bezoldigde deel dat de
ondernemersleden in 2016 hebben verricht zal zodra er zicht is op de opening van de winkel door de
coöperatie als investering worden geboekt. Deze investering zal in 5 jaar worden afgeschreven en
mogelijk worden gefinancierd vanuit de aan LEADER Zuid-Limburg voorgestelde financiële
bijdrage.

Maastricht, juni 2017
Bestuur Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.
Christiane Gronenberg, Dominique Sleijpen, Luuk Rövekamp & Robin van Hontem
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Coöperatie Gedeelde Weelde - Jaarverslag 2016
Winst- en verliesrekening over de periode 16 december 2015 t/m 31 december 2016

Alle bedragen excl. BTW
Omzet goederen
Omzet diensten
Contributie
Overige opbrengsten
Bruto opbrengsten
Inkoopwaarde van de omzet
Netto opbrengsten
Huur
Gas, Electra & Water
Onderhoudskosten
Belastingen & Heffingen
Huisvestingskosten
Derving
Verpakkingsmaterialen
Promotiekosten
Promotiekosten in natura
Representatiekosten
Reis- & verblijfkosten
Overige verkoopkosten
Verkoopkosten
Algemene ledenvergaderingen
Gemeenschapsactiviteiten
Contributies & Abonnementen
Telefoon / Internet
Onderhoud inventaris / Klein aanschaf
Kantoorkosten
Kantinekosten
Afvalverwijdering / Schoonmaakkosten
Accountantskosten
Advieskosten
Verzekeringen
Kasverschillen
Betalingsverschillen
Overige algemene kosten
Algemene kosten
Brandstofkosten
Onderhoud & Reparatie
Overige autokosten
Autokosten
Afschrijvingen
Bankkosten
Rente inleggeld en leningen
Rente rekening-courant
Overige financiële kosten
Rente inkomsten
Financiële kosten & opbrengsten
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Bijzondere baten & lasten
Kosten
Resultaat (voor belasting)

Begroting

Realisatie

PM
PM
€ 1.500
PM
€ 1.500
PM
€ 1.500

€ 570
€ 139
€ 709

Toelichting realisatie

57 leden x € 10,Vrijwillige bijdragen informatiebijeenkomsten

€ 709

PM
PM
€ 596

Informatiebijeenkomsten, drukwerk, stempel, spandoek
& 2e hands winkelwagen

PM
PM
€ 596
€ 84

ALV 20 oktober 2016

€ 167

Hosting & eHerkenning t.b.v. LEADER-aanvraag

-€ 4
€ 669
€ 916

BTW-verschillen & -afrondingen
Notaris, KvK & boekje over E-nummers

€ 250

€ 111
€ 154

Triodosbank
€ 8.200,- x 4% x aantal rentedagen

€ 250

€ 265

€ 2.500

€ 1.777

-€ 1.000

-€ 1.068

€ 400
PM
€ 1.000

€ 100

€ 750

€ 2.250
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Coöperatie Gedeelde Weelde - Jaarverslag 2016
Balans per 31 december 2016

Activa
Liquide middelen
Triodosbank betaalrekening
Triodosbank spaarrekening

Passiva
Eigen vermogen
Basisinleg
Schenkingen

€ 8.006
€0

€ 5.700
€ 361

€ 8.006
Overige ledenfinanciering - Nog te ontvangen
Aanvullende inleg
€ 200
Vooruitbetaalde boodschappen
€ 250
Schenkingen
€ 100

€ 6.061
Overige ledenfinanciering - Ontvangen of toegezegd
Aanvullende inleg
€ 1.200
Lening
€ 1.500
Vooruitbetaalde boodschappen
€ 750

€ 550
Nog te ontvangen
Terug te ontvangen Btw

Totaal

€ 58

€ 8.614

€ 3.450
Nog te betalen
Rente inleggeld en leningen
Factuur

€ 154
€ 18

Resultaat
Resultaat t/m 31 december 2016

-€ 1.068

Totaal

€ 8.614
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