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Inleiding
Gedeelde Weelde is een coöperatie. Opgezet en georganiseerd vanuit gedeeld eigenaarschap van
consumenten, producenten en ondernemers. Met als doel om met alle betrokkenen en vanuit
samenwerking gezonde en lekkere voeding uit duurzame landbouw en eerlijke economie te
organiseren. Voor de leden van Gedeelde Weelde is dit zo klaar als een klontje en eigenlijk ook
helemaal niet zo bijzonder.
Gedeelde Weelde biedt handelingsperspectief om als coproducent mee verantwoordelijkheid te
nemen voor een duurzame, zingevende en mensen verbindende voedseleconomie. Iedereen kan
meedoen. Zo nemen we de zeggenschap over ons dagelijks voedsel weer in eigen hand en laten we
zien dat het anders kan.
Aan de ene kant is Gedeelde Weelde een winkel in oprichting in Maastricht voor de dagelijkse
boodschappen. Hier wordt straks gewerkt, geproefd, ontmoet, uitgewisseld en gehandeld. Aan de
andere kant bieden de waarden en de uitgangspunten van waaruit Gedeelde Weelde werkt de stad
en de (eu)regio oplossingen voor tal van maatschappelijke uitdagingen waaronder verbinding van
stad en platteland, meervoudige waardecreatie, circulaire economie en gemeenschapszin.
Ook in 2017 kwamen we weer veel mensen en organisaties tegen die hier enthousiast over zijn en op
de een of andere wijze met Gedeelde Weelde willen meedoen. En dat werkt voor ons ook weer
enthousiasmerend. We zijn blij met alle leden die Gedeelde Weelde nu al twee jaar samen dragen en
dankbaar voor het vertrouwen van alle andere stakeholders. Samen gaan we de winkel in 2018
openen!

Jaarverslag
Dit is het tweede jaarverslag van Coöperatie Gedeelde Weelde. Eind 2017 telde Gedeelde Weelde 75
leden. Na het eerste verenigingsjaar in 2016, met de eerste 57 leden, het eerste contact met een
tiental regionale producenten en leveranciers, ons onderzoek naar een long- en shortlist met
interessante winkellocaties en een subsidie-aanvraag bij LEADER Zuid-Limburg, hebben we in 2017
enthousiast doorgewerkt aan de verdere groei en bloei van de coöperatie en alle noodzakelijke
voorbereidingen voor de opening van onze winkel. Dit laatste deden we aan de hand van de
volgende 7 werkgebieden:
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Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie, o.a. via ledenwerving,
gemeenschapsvorming, bijeenkomsten, excursies en communicatie- en promotie-activiteiten.
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.
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In 2017 organiseerden we vier Gedeelde Weelde Winkelcafés om met elkaar alvast te proeven van
heerlijke houtovenbroden van Backstube Töllerei, ambachtelijke stropen en pure sappen van
Puurvandewall, natuurlijke wijnen van Slow wine, rauwmelkse kazen van Sjevraoje, De Saanenhof
en Remeker, regionale zuivelproducten van de Michaelshof en vers kleinfruit uit Maastricht. Met de
(potentiële) ondernemersleden gingen we op werkbezoek bij biologische winkels in Duitsland en
België. Daar deden we vele goede ideeën op. Met enkele enthousiaste leden startten we de eerste
actiegroep Community & Communicatie om Gedeelde Weelde nog beter naar buiten toe te
communiceren en onze gemeenschap verder te vergroten. Daarvan leerden we ook dat het van
belang is om ons verder te organiseren, zodat de ledenparticipatie een stevige basis krijgt binnen
onze coöperatie. Met de shortlist voor mogelijke interessante winkellocaties kwamen we uiteindelijk
uit bij twee potentiële panden, eentje in het Jekerkwartier en de andere in het Sphinxkwartier. In het
voorjaar werd duidelijk dat het pand in het Jekerkwartier waarschijnlijk verhuurd zou worden aan
een andere partij. Begin juni werden we door de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij
uitgenodigd ons ondernemingsplan in te dienen voor Gedeelde Weelde in het Eiffelgebouw waarvan
de renovatie volop gaande was. Toen we half juni ook nog goed nieuws ontvingen vanuit de
Provincie Limburg over de goedkeuring van ons ingediende LEADER-project kwamen we opnieuw
een stap dichter bij de realisatie van de Gedeelde Weelde winkel. In oktober ontvingen we het
positieve goede nieuws van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij dat zij op basis van ons
ondernemingsplan het Gedeelde Weelde concept een interessante aanvulling voor het Eiffelgebouw
vonden en met onze coöperatie graag de concrete mogelijkheden voor een huurovereenkomst
wilden verkennen. Vervolgens is er de laatste maanden van 2017 veel werk verzet om het
investeringsplan en de financiering voor Gedeelde Weelde in De Eiffel verder uit te werken, waarna
op 13 december de algemene ledenvergadering instemde met de optie in De Eiffel als locatie voor
de Gedeelde Weelde winkel.
De winkeldeuren van Gedeelde Weelde hebben we in 2017 helaas nog niet kunnen openen. Wél
hebben we het jaar veel stappen voorwaarts gezet, genoten van heerlijke producten en van een
betrokken en groeiende community met enthousiasmerende en inhoudelijke bijdragen. En met dank
aan LEADER Zuid-Limburg hebben we het afgelopen jaar een grote stap naar zicht op meer eigen
vermogen gemaakt.

Belangrijke activiteiten en resultaten in 2017:
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In februari organiseerden we de eerste broodbestelling, waarna nog 3 andere bestelmomenten
plaatsvonden via de Gedeelde Weelde winkelcafés.
De film Silent Land, the fight for fair food van filmmaker Jan van den Berg vertoonden we op 26
maart in samenwerking met LOCOtuinen Maastricht en Cinema Lumière.
We gingen dit jaar o.a. op werkbezoek bij biowinkels in de regio, bij coöperatieve biowinkels in
Amersfoort en Brussel en bij regionale en landelijke producenten waaronder Backstube Töllerei,
zuivelbedrijf Michaelshof, Koffiebranderij Peeze en Bakkerij Verbeek.
Op 16 juni ontvingen we een goedkeuring voor de subsidieaanvraag voor het projectvoorstel dat
wij indienden bij LEADER Zuid-Limburg.
Met dit mooie nieuws werkten we in de zomer toe naar het indienen van ons ondernemingsplan
Gedeelde Weelde in De Eiffel eind augustus bij de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij.
Op 10 september lanceerden we de strippenkaart waarmee je als klant boodschappen vooruit
kunt betalen en waardoor Gedeelde Weelde met meer werkkapitaal start. Eind 2017 waren er al
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54 strippenkaarten met een waarde van € 100,- per stuk aan leden en vrienden van Gedeelde
Weelde verkocht.
In oktober kregen we bericht van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij dat ze graag
met Gedeelde Weelde in gesprek wilden over de verhuur van de ruimte in De Eiffel.
In 2017 hebben de lokale en regionale media meerdere malen nieuws over Gedeelde Weelde
gebracht, zowel in de krant en als op radio en tv.
Op 13 december stemde de algemene ledenvergadering in met de optie in De Eiffel als locatie
voor de Gedeelde Weelde winkel.

Financieel resultaat
Onderstaand een korte toelichting op de bijgevoegde winst- en verliesrekening:
-

De bruto opbrengsten bevatten naast de ledencontributie de omzet van de Gedeelde Weelde
winkelcafés, de opbrengsten van de filmvertoning van Silent Land en onze deelname aan het
Iederslandfestival. De inkoopwaarde van de omzet bevat de inkoopkosten van deze activiteiten.
De promotiekosten bestaan met name uit kosten voor folders, een spandoek, enkele
Facebookadvertenties en alle aan de strippenkaartencampagne gerelateerde kosten (o.a. het
drukwerk van de strippenkaarten, de nettasjes, de verzenddoosjes en de videoclip).
De kosten algemene ledenvergaderingen betreffen de kosten voor de ledenbijeenkomsten op 3
maart, 6 juni, 9 november en 12 december.
De service- en abonnementskosten bevatten de kosten voor de website en het
winkelautomatiserings- en boekhoudpakket en de kosten voor de E-herkenning voor het
LEADER-project.
De kantoorkosten betreffen kosten voor papier en enveloppen.
De betalingsverschillen betreffen overschrijvings-, PIN- en BTW-verschillen.
De overige algemene kosten betreffen kosten van de Kamer van Koophandel.
De bankkosten betreffen de kosten van de Triodos- en Raborekeningen incl. de kosten voor de
PINbetalingen.
De rentekosten betreffen de vergoedingen van 4% op de binnen de coöperatie werkende
basisinleg, aanvullende inleg en leningen van leden en vrienden in de vorm van in de winkel te
besteden waardebonnen.
Er zijn in 2017 geen accountantskosten gemaakt omdat we er net zoals in 2016 voor hebben
gekozen om met een controlecommissie te werken.
Het resultaat is € 2.731 negatief en wordt ten laste gebracht aan de verenigingsreserve.

Onderstaand een korte toelichting op de bijgevoegde balans na winstbestemming:
-
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De vaste activa bestaan uit aangeschafte winkelautomatisering en -benodigdheden die samen
met alle nog aan te schaffen activa vanaf de winkelopening zullen worden afgeschreven.
De vlottende activa bestaan uit nog te ontvangen posten en een kleine courante
goederenvoorraad.
De liquide middelen betreffen de saldi op de betaalrekeningen bij Triodosbank en Rabobank.
Het eigen vermogen bestaat uit de inleg van leden, schenkingen en het resultaat van 2016 en
2017. In 2016 heeft de ALV ervoor gekozen om het negatieve resultaat af te boeken op de
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-

basisinleg van de leden. Het negatieve resultaat van 2017 komt ten laste van de
verenigingsreserve.
Onder vreemd vermogen lang zijn een drietal leningen van leden opgenomen.
Onder vreemd vermogen kort zijn kortlopende verplichtingen opgenomen waaronder
vooruitbetaalde boodschappen, afgenomen strippenkaarten, rente in de vorm van in de winkel
te besteden waardebonnen, crediteuren en overlopende bankkosten.

Vanwege het vele werk dat moet worden verzet en de beperkte financiële middelen werken de
ondernemersleden conform de meerjarenbegroting grotendeels onbezoldigd en voor een klein deel
bezoldigd aan de verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie en alle
voorbereidingen voor de opening van de Gedeelde Weelde winkel. Het bezoldigde deel dat de
ondernemersleden in 2016 en 2017 hebben verricht wordt gefinancierd vanuit de subsidie van
LEADER Zuid-Limburg en wordt definitief verrekend na opening van de winkel (dit valt samen met
de afronding van het LEADER-project). Dan wordt ook het overige deel van de te declareren
LEADER-subsidie bij de verenigingsreserve bijgeboekt.
Maastricht, juni 2018
Bestuur Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.
Christiane Gronenberg, Dominique Sleijpen, Luuk Rövekamp & Robin van Hontem
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2017 in beeld

MAART - Filmvertoning Silent Land met regissuer Jan van den Berg,
LOCOtuinen Maastricht, Lumière Cinema en restaurant Bijzonder.

OKTOBER - Op werkbezoek bij biologische
winkels in Luik.

JUNI - Winkelcafé #3 in de Brandweerkantine Maastricht.

NOVEMBER - Ledenbijeenkomst in het Eiffelgebouw Maastricht.
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NOVEMBER - Op werkbezoek bij koffiebranderij
Peeze en bakkerij Verbeek.
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Coöperatie Gedeelde Weelde - Jaarverslag 2017
Winst- en verliesrekening 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

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
Service- en abonnementskosten
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 inleggelden leden
Rente leningen leden & vrienden
Rente rekening-courant
Overige financiële kosten
Rente inkomsten
Financiële kosten & opbrengsten
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Bijzondere baten & lasten
Kosten
Resultaat (voor belasting)
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Realisatie 2015 - 2016

Realisatie 2017

€ 570
€ 139
€ 709
€ 709

€ 1.357
€ 135
€ 740
€9
€ 2.241
€ 1.539
€ 703

€ 596

€ 1.228

€ 596
€ 84

€ 1.228
€ 229

€ 167

€ 1.182

€ 47

-€ 4
€ 669
€ 916

€ 34
€8
€ 1.500

€ 111
€ 127
€ 27

€ 313
€ 307
€ 85

€ 265

€ 705

€ 1.777

€ 3.434

-€ 1.068

-€ 2.731

Coöperatie Gedeelde Weelde - Jaarverslag 2017
Balans per 1 januari en 31 december 2017 na winstbestemming
01-01-2017

Activa
Vaste activa
Inventaris

31-12-2017

€ 1.008
€ 1.008

Vlottende activa
Contributie
Basisinleg
Aanvullende inleg
Vooruitbetaalde boodschappen
Schenkingen
Btw-afdracht
Goederenvoorraad

€ 70
€ 100
€ 200
€ 250

€ 200
€ 250
€ 100
€ 58

€ 8.006

€ 8.614
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€ 5.700
-€ 1.068
€ 1.200
€ 361

31-12-2017

€ 7.500
-€ 1.068
€ 1.600
€ 321
-€ 2.731
€ 6.193

Vreemd vermogen lang
Leningen leden & vrienden

€ 1.500

€ 5.622

€ 3.500
€ 1.500

€ 1.050

€ 13.205
€ 954
€ 8.006

Totaal

Eigen vermogen
Basisinleg
Basisinleg - afboeking resultaat 2016
Aanvullende inleg
Schenkingen
Verenigingsreserve

01-01-2017

€ 248
€ 182
€ 608

Liquide middelen
Betaalrekening Triodosbank
Betaalrekening Rabobank

Passiva

€ 14.159

€ 16.217

Vreemd vermogen kort
Vooruitbetaalde boodschappen
Strippenkaarten
Rente inleggelden leden
Rente leningen leden & vrienden
Crediteuren
Overige te betalen posten

Totaal

€ 750

€ 3.500

€ 840
€ 5.400
€ 435
€ 112
€ 257
€ 51

€ 127
€ 27
€ 18
€ 921

€ 7.095

€ 8.614

€ 16.217

