NOTULEN

Algemene Ledenvergadering Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.
3 november 2021, 20.30 – 21:15
Aanwezige leden:
Anita Smeets, Annemieke van der Linden, Astrid Purnot, Chantal Febvre, Christiane Gronenberg,
Corné Cremers, Dominique Sleijpen, Els Scherpenisse, Frans Lighthart, Ida Wendt, Ingrid Gerritsen,
Jean Piereij, Jo Ploumen, Luuk Rövekamp, Madieke Schoots, Marjan van de Moosdijk, Marlies
Mulleners, Marloe Meijers, Robin van Hontem
Afgemelde leden:
Yvonne Velthuis
Machtigingen:
Mariëlle van Hommerich machtigt Ingrid Gerritsen
Elke Wolter machtigt Ingrid Gerritsen
Notulen: Dominique Sleijpen en Luuk Rövekamp

1. Welkom & Opening
Dominique opent om 20:30 uur de Algemene Ledenvergadering. Vanavond staat er één agendapunt
gepland. We bespreken vanavond geen notulen van de vorige ALV, die komen aan bod tijdens de
volgende grotere ALV.
Dominique geeft een korte opmaat van het doel van vanavond: de beoogde statutenwijziging artikel
2. Doel. Dit in verband met de afstemming met de Belastingdienst over de vergoeding (Weeldes)
voor de meewerkende leden. Op de ledenbijeenkomst van 6 oktober is dit onderwerp al besproken
en waren er geen vragen. Inmiddels hebben we bericht ontvangen van de Belastingdienst dat wij
vrijwilligersvergoedingen mogen uitkeren aan onze meewerkende leden als wij in onze statuten
opnemen dat wij vanuit maatschappelijk belang werken en geen winstoogmerk hebben. Dat is heel
goed nieuws!
Omdat het een statutenwijziging betreft hebben wij vanavond een akkoord nodig van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen van de ALV. Omdat wij vanavond niet met een/vijfde van de leden
aanwezig zijn (quorumvereiste), staat er op woensdag 24 november nog een ALV gepland met
hetzelfde onderwerp. Ook hier hebben wij een akkoord nodig van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen van de ALV.
2. Statutenwijziging artikel 2. Doel
Luuk licht de statutenwijziging toe. Vanuit de coöperatie is de vraag ontstaan of ons
vergoedingensysteem voor meewerkende leden aansluit bij de fiscale regels voor
vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. Over deze vraag hebben we sinds maart van dit jaar
afstemming met de Belastingdienst. Wij stellen voor om in onze statuten op te nemen 'dat we als
coöperatie vanuit maatschappelijk belang werken en dat we geen winstoogmerk hebben'. Deze
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bewoording geeft duidelijkheid over de manier waarop Gedeelde Weelde te werk gaat en is voor de
Belastingdienst nodig om ons vergoedingensysteem fiscaal goed te keuren.
Luuk nodigt uit tot de laatste vragen, voordat we tot stemming over gaan:
Jean Piereij vraagt zich af of Gedeelde Weelde wel of geen winstoogmerk heeft. Luuk beantwoordt
deze vraag: Hier kun je denk ik op verschillende manieren naar kijken. Vanuit de doelen en
uitgangspunten heeft Gedeelde Weelde wat mij betreft geen winstoogmerk. De coöperatie heeft als
doel het leveren van producten en verlenen van diensten aan leden en niet-leden vanuit haar
uitgangspunten earth care, people care en fair share (zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk
delen). Natuurlijk moeten we voor de continuïteit van de coöperatie zorgen dat we vanuit onze
exploitatie en liquiditeit alle kosten kunnen betalen en dat we reële arbeidsvergoedingen voor de
ondernemersleden kunnen opbrengen. En natuurlijk moeten we voor de continuïteit van de
coöperatie zorgen dat we door de jaren heen voldoende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen
kunnen doen. En natuurlijk is het ook belangrijk om te werken aan voldoende vermogen waaronder
een eigen vermogen van een zekere omvang. Maar dit alles bij elkaar staat wat mij betreft nog niet
gelijk aan het hebben van een winstoogmerk. Een winstoogmerk wil zoals ik het heb begrepen zeggen
dat de organisatie als doel heeft om winst te maken. Voor Gedeelde Weelde is een exploitatie die
door de jaren heen voldoende ‘uit kan’ echter het doel. Daarom zijn bijvoorbeeld ook de
arbeidsvergoedingen van de ondernemersleden begrensd.
Anita Smeets vraagt zich af of het vergoedingensysteem van Gedeelde Weelde geen verdringing van
arbeid betekent. We spreken af dat we over deze juridische vraag in kleiner verband samen komen
om informatie en ideeën uit te wisselen. Anita stuurt hierover als opmaat een e-mail naar het
bestuur.
Ida Wendt deelt vanuit haar betrokkenheid als vrijwilliger bij Lumière en haar professionele
achtergrond nog haar kennis over en ervaringen met de door de Belastingdienst gehanteerde regels
voor vrijwilligersvergoedingen bij Lumière.
Jean Piereij vraagt nog of Gedeelde Weelde een accountant heeft of helemaal zelf de jaarrekening
verzorgd. Luuk: Gedeelde Weelde heeft een accountant en fiscalist.
We stellen de ALV voor om in onze statuten in artikel 2: Doel de volgende zin op te nemen:
'De coöperatie werkt vanuit maatschappelijk belang en heeft geen winstoogmerk'
Alle aanwezigen leden stemmen voor. De leden die een ander lid hebben gemachtigd om te stemmen
stemmen ook voor.
Er is een unaniem akkoord met 21 stemmen.
3. Sluiting
Dominique bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. In de ALV van 24 november kan het
besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Fijn als jullie dan ook weer bij deze ALV aanwezig kunnen zijn! Om 21:15
sluit Dominique de vergadering.
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