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Inleiding 
Dit is het derde jaarverslag van Coöperatie Gedeelde Weelde. Gedeelde Weelde is 
opgezet vanuit gedeeld eigenaarschap van consumenten, producenten en ondernemers. 
Het doel van de coöperatie is om door middel van een winkel voor de dagelijkse 
boodschappen in Maastricht, met alle betrokkenen en vanuit samenwerking, gezonde 
en lekkere voeding uit duurzame landbouw en eerlijke economie te organiseren. 
Gedeelde Weelde biedt op deze manier handelingsperspectief om als coproducent mee 
verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame, zingevende en mensen verbindende 
voedseleconomie. Ook in 2018 kwamen we weer veel mensen en organisaties tegen die 
hier enthousiast over raakten en meehielpen bij de realisatie van de winkel.

Jaarverslag
Nadat eind 2017 de algemene ledenvergadering had ingestemd met de optie van De 
Eiffel als locatie voor de Gedeelde Weelde winkel werkten we in 2018 verder toe naar de 
huurovereenkomst en de bouw van de winkel. We deden dit aan de hand van deze  
7 werkgebieden:

• Verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de coöperatie, o.a. via 
ledenwerving, gemeenschapsvorming, bijeenkomsten, excursies en communicatie- 

• en promotieactiviteiten;
• 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.

Voorbereiding van de winkel
Op 13 december 2017 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de commerciële 
ruimte van circa 400 m2 aan het Petrus Regoutplein 2 in het gerenoveerde Eiffelgebouw in 
Maastricht als locatie voor de Gedeelde Weelde winkel. Vervolgens hebben we samen met 
de WOM Belvédère (dochter van de Gemeente Maastricht) gewerkt aan een haalbaar en 
voor beide partijen overtuigende huurovereenkomst. 

Tegelijkertijd hebben we doorgewerkt aan het ondernemingsplan en aan de financiële 
basis van het bedrijf: Door middel van een campagne in maart lukte het om binnen drie 
weken nog eens € 10.000 vanuit de ledengemeenschap en bij vrienden van Gedeelde 
Weelde op te halen. In oktober sloten we leenovereenkomsten af met de Rabobank van  
€ 50.000 en de Provincie Limburg van € 30.000. Met dank aan de WOM Belvédère viel 
ook de financiering van een deel van de casco-inrichting van de winkelruimte op zijn plek. 
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Op 9 september heeft Gedeelde Weelde samen met de WOM Belvédère de huurovereenkomst 
getekend. We vierden dit bijzondere moment met een feestelijke middag voor leden en vrienden 
van Gedeelde Weelde in onze toekomstige winkelruimte - met debat, theater, muziek en culinaire 
voorproefjes en drankjes en ontmoeting.

De huur ging in op 1 november. Vanaf dit moment hebben we dag in dag uit gewerkt aan het 
gereed maken en inrichten van de winkelruimte, het samenstellen van het assortiment, de inrichting 
van de winkelautomatisering en 100-en-1 andere projecten en klussen. Voor het aannemers- 
en installatiewerk werkten we met betrokken regionale bedrijven. Het meeste werk – van het 
voorbereiden van de vloer, tot het leemverven van de muren, tot het bouwen van de koelcel en 
het magazijn, het schuren, oliën en opzetten van de stellingen en niet in de laatste plaats het vele 
werk aan de meubels en het vullen van de schappen – werd echter door leden en vrienden van 
Gedeelde Weelde verzet, tijdens gezellige en leerzame klusweekenden waaraan meestal tien tot 
dertig personen deelnamen. 

Bestaande contacten met producenten werden in 2018 verdiept en concrete 
samenwerkingsafspraken werden gemaakt. Ook werden nieuwe contacten gelegd, onder andere 
met de groothandels Biofresh en Udea, met bakkerij Benoît Segonds uit Visé, met de lokale 
koffiebranderij Blanche Dael, met Imkerij Beelicious uit het Heuvelland en vele andere regionale, 
landelijke en buitenlandse producenten en leveranciers.

Organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling
De coöperatie is in omvang behoorlijk gegroeid in 2018: We startten het jaar met 75 en rondden 
het af met 116 leden. In de loop van het jaar kwamen er 3 nieuwe ondernemersleden bij; hiermee 
groeide de groep naar negen ondernemersleden. Er werd steeds meer gewerkt vanuit een 
werkgroepenstructuur (bouw, inrichting, horeca, communicatie, assortiment, …), waarin telkens 
minstens twee ondernemersleden plaatsnamen; geïnteresseerde leden werden uitgenodigd om 
bij deze groepen aan te sluiten, dit gebeurde in 2018 echter nog relatief beperkt. Het perspectief 
van de nabije winkelopening en de concrete hulpvragen tijdens de bouwfase maakten wel veel 
spontaan enthousiasme en creativiteit los. De klusdagen boden ruim gelegenheid om je handen uit 
de mouwen te steken voor Gedeelde Weelde én om andere leden te ontmoeten.

Naast de klusmomenten heeft Gedeelde Weelde in 2018 onder andere de volgende inhoudelijke 
activiteiten georganiseerd: Op 8 mei keken we in de Brandweer Centrale met rond zestig 
belangstellenden naar de documentaire Food Coop van Tom Boothe over de New Yorkse 
coöperatieve winkel Park Slope Food Coop. In het najaar organiseerde Gedeelde Weelde samen 
met Docfest en Sphinx Debat Centrum in Lumière Cinéma de filmvertoning Ceres van Janet van den 
Brand (over jongeren die in boerengezinnen opgroeien) met een aansluitend debat. In de zomer 
brachten de ondernemersleden een bezoek aan De Wroeter, een netwerkorganisatie in de buurt 
van Hasselt die bestaat uit een activiteitenboerderij en een maatwerkbedrijf, met werkplekken 
verspreid over Belgisch Limburg. Begin september bezocht een groep leden Bees Coop en Färm in 
Brussel om inspiratie en kennis op te doen over inrichting, assortiment en ledenbetrokkenheid en 
-participatie. Begin december vond in De Ruimte in het Eiffelgebouw een bijeenkomst plaats over 
het huishoudelijk reglement van Gedeelde Weelde en op 17 december kwamen we in het Infocentrum 
Belvédère bij elkaar voor een algemene ledenvergadering. 
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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 organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling van de coöperatie en alle 
voorbereidingen voor de opening van de Gedeelde Weelde winkel. Het bezoldigde deel dat de 
ondernemersleden t/m 2018 hebben verricht wordt gefinancierd vanuit de toekende subsidie van 
LEADER Zuid-Limburg en wordt definitief verrekend na opening van de winkel en de afronding van 
het LEADER-project. Dan wordt ook het overige deel van de te declareren LEADER-subsidie bij de 
verenigingsreserve bijgeboekt.

Zichtbaarheid
In 2018 hebben de lokale en regionale media meerdere malen nieuws over Gedeelde Weelde 
gebracht, in print en online media (De Limburger, WijLimburg, Rabobank Magazine, L1 nieuws) en op 
de radio (RTV Maastricht). Met de slogans ‘Kopen in je eigen winkel’ en ‘Put Your Money Where Your 
Mouth Is’ nodigen we tout Maastricht uit om mee te doen. Het lukte ons om het bereik van onze 
‘eigen’ kanalen (website, Facebook en de nieuwsbrief) verder uit te breiden en we konden altijd op 
enthousiaste reacties rekenen.

Afsluitend
De winkeldeuren van Gedeelde Weelde hebben we in 2018 helaas nog niet kunnen openen. Wél 
is er na drie jaar dromen, zaaien, kiemen, tekenen, rekenen, afstemmen en voorbereiden concreet 
zicht op de opening begin 2019. We zijn blij met alle leden die Gedeelde Weelde samen dragen en 
dankbaar voor het vertrouwen van alle andere betrokken stakeholders en kijken er naar uit om 
elkaar te ontmoeten tijdens het boodschappen doen in onze eigen winkel.

Christiane Gronenberg, Dominique Sleijpen, 
Esther Cremers (niet op foto), Luuk Rövekamp, 
Misjél Lemmens, Peter Adriaens, Robin van 
Hontem, Vivhar Geijtenbeek & Wim Peumans

Ondernemers- en bestuursleden Coöperatie 
Gedeelde Weelde

FOTO DOOR MONIEK WEGDAM VOOR RABOBANK DICHTERBIJ MAGAZINE



5      JAARVERSLAG 2018

2018 in beeld

In mei organiseerden we in de Brandweer de 
vertoning van de documentaire Food Coop. 
Voorafgaand aan de film schoven enkele leden 
en vrienden aan voor een gezamenlijk maal. 

Het tekenen van de huurovereenkomst en de 
sleuteloverdracht in september vierden we met debat, 
theater, muziek en culinaire voorproefjes en drankjes. 
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In 2018 maakten we ook de winkelinrichting definitief. 
Hier een rendering van het keukeneiland. 

De werkzaamheden beginnen!

De toekomstige groente-hoek in maagdelijke staat…

2018 in beeld
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De eerste (tweedehands) koeling arriveert… … en wordt schoongemaakt.

Samen met de Soepkeet (het bedrijfje van 
ondernemerslid Esther Cremers) verzorgden we een 
eerste cateringopdracht.

In maart brachten leden en vrienden nog eens  
€ 10.000 bij elkaar. Één van de mogelijkheden om 
Gedeelde Weelde financieel te ondersteunen was de 
strippenkaart met als (eerste) cadeautje een nettasje 
in Gedeelde Weelde kleur. 

De algemene ledenvergadering op 17 december 2018. Christiane en Wim vertellen over Gedeelde Weelde 
op de lokale radio. 
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Jaarrekening 
2018  

















































i(KÖHLE 

2018 2017 

Financiële kosten & opbrengsten 

Bankkosten 

Rente inleggelden leden 

Rente leningen leden en vrienden 

Rente lening Rabobank 

Rente lening Provincie Limburg 

Rente rekening-courant 

Overige financiële kosten 

Rente inkomsten 

€ 

401 

632 

255 

360 

8 

1.656 

De post bankkosten betreft de kosten voor de rekeningen bij de Rabobank en de Triodosbank. 

€ 

313 

307 

85 

705 

De post rente inleggelden leden betreft de over 2018 opgebouwde rentetegoeden van 4% op de basis

en aanvullende inleggen van leden. 

De post rente leningen leden en vrienden betreft de over 2018 opgebouwde rentetegoeden van 4% op 

de leningen van leden en vrienden. 

De post rente lening Rabobank betreft de rente op de leningen van de Rabobank. 

De post overige financiële kosten betreft de kosten voor het online kunnen afrekenen van de 

strippenkaarten. 

De post resultaat betreft het resultaat voor vennootschapsbelasting. Dit resultaat wordt toegevoegd 

aan de verenigingsreserve van de coöperatie. 

Coöperatie Gedeelde Weelde B.A. 24 
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