
NOTULEN

Algemene Ledenvergadering Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.
24 november 2021, 20.30 – 20:50

Aanwezige leden:
Berdie van Thillo, Corné Cemers, Dominique Sleijpen, Ida Wendt, Gijs Ketelaars, Harry Engelen, Jean 
Piereij, Jo Ploumen, Luuk Rövekamp, Madieke Schoots, Marloe Meijers

Afgemelde leden:
Ad Koch, Chantal Febvre, Jan Starmans, Nik Laansma, Paul Sprangers, Robin van Hontem

Machtigingen:
Robin van Hontem machtigt Marloe Meijers

Notulen: Dominique Sleijpen en Luuk Rövekamp

1. Welkom & Opening

Dominique opent om 20:30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV). Vanavond staan er twee 
agendapunten gepland, namelijk het vaststellen van de notulen van de ALV op woensdag 3 november
en een definitief besluit over de voorgestelde statutenwijziging.

Dominique geeft een korte opmaat van het doel van vanavond: de beoogde statutenwijziging artikel 
2. Doel. Nogmaals: deze statutenwijziging staat in verband met de afstemming met de 
Belastingdienst over de vrijwillergsvergoeding (in de vorm van Weeldes) voor de meewerkende 
leden. Op de ledenbijeenkomst van 6 oktober en de ALV van 3 november is dit onderwerp al uitvoerig
besproken en zijn er nog enkele vragen gesteld. Op 3 november is de ALV unaniem akkoord gegaan 
met de statutenwijziging. Omdat we niet voldeden aan het quorumvereiste (voor een besluit tot 
statutenwijziging moet ten minst 1/5de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn), is er 
vanavond opnieuw een ALV met dit onderwerp. Zoals jullie onlangs via e-mail hebben vernomen, 
heeft de Belastingdienst toegezegd 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 2/3de van de 
uitgebrachte stemmen van de ALV, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigende 
leden. Dit is ook zo vermeld bij de oproep voor deze ALV.

2. Vaststellen notulen ALV van woensdag 3 november

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld.

3. Statutenwijziging artikel 2. Doel

Luuk vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de voorgestelde statutenwijziging zijn. Harry vraagt
of er nog consequenties voor het verleden zijn toen de zin die we nu aan de statuten gaan toevoegen 
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nog niet was opgenomen. Luuk geeft aan dat we er wat hem betreft van kunnen uitgaan dat deze 
consequenties er niet zijn en dat het dossier hiermee afgerond is. De Belastingdienst heeft hier zelf 
ook geen aandacht meer aan besteed. Jean voegt toe: Mijn ervaring is dat de Belastingsdienst na een 
beschikking niet meer omziet naar de toestand van voor de beschikking.

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. Het lid dat een ander lid heeft gemachtigd om te stemmen 
stemt ook voor. Er is een unaniem akkoord met 12 stemmen.

Luuk geeft aan dat we op korte termijn een afspraak maken met het notariskantoor om deze 
statutenwijziging door te voeren en te zorgen dat het rond is.

Luuk praat de ALV nog bij over een afgelopen zomer ontvangen advies van onze fiscalist om parallel 
aan de vraag aan de Belastingdienst over de vrijwillgersvergoeding voor de meewerkende leden de 
Belastingdienst ook de inrichting met de ondernemersleden nog een keer voor te leggen en te laten 
toetsen. Luuk: We hebben er echter voor gekozen om dit niet parallel te doen en eerst de 
beantwoording van de vraag over de vrijwilligersvergoeding door de Belastingdienst af te wachten. 
Daarna ontstaat er tijd en aandacht voor het voorstel van onze fiscalist. De looptijd van de door de 
Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ van waaruit we ons 
hebben georganiseerd is dit jaar trouwens verlopen. We zullen sowieso onderzoeken wat we hierin 
hebben te doen.

4. Sluiting

Corné, Ida, Jean, Luuk en Marloe geven aan geïnteresseerd te zijn om samen met Anita (aanwezig bij 
de vorige ALV van woensdag 3 november jl.) in klein verband verder te spreken over 
arbeidsverdringing en of dat bij Gedeelde Weelde speelt. Dominique en Luuk verzorgen een 
uitnodiging voor een bijeenkomst in januari.
 
Dominique bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 20:50 uur de vergadering.
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