Notulen Algemene Ledenvergadering Coöpera e Gedeelde Weelde 29 juni 2021
______________________________________________________________________________
Aanwezig: Ad Koch, Astrid Purnot, Bram de Volder, Chantal Febvre, Claire Sillekens, Corné
Cremers, Dieuwke de Bok - Slangen, Do Lurie, Edith Sanders, Edith Schmeitz, Ellen Siebenlist,
Esther Cremers, Frans Ligthart, Gerrie van Dijk, Han Hoogma, Henk Schellekens, Ida Wendt,
Luuk Rövekamp, Madieke Schoots, Maret van Esch, Marjan van de Moosdijk, Marite van Bavel,
Marlies Mulleners, Marloe Meijers, Mart Vandewall, Ma hias Koschorreck, Mieke Brosky, Misjél
Lemmens, Pim Horio, Robin van Hontem, Sander Stegman, Willem Huizing, Wilmien Coumans,
Yvonne Feijen.
Afmeldingen: Chris ane Gronenberg, Dominique Sleijpen en Karlijn Jansen, Paul Sleijpen.
Notulen: Astrid, Chantal en Luuk
1. Welkom & opening
Chantal heet iedereen welkom en bedankt onze buren van De Ruimte voor de gastvrijheid. Ze
gee aan dat het een opluch ng is dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, weliswaar met
in achtneming van de 1,5 meter maatregel. Chantal en Luuk zi en deze ALV gezamenlijk voor.
Eerst deelt Chantal mede dat Carlos (Gubbels) per 1 juli a.s. terugkomt bij Gedeelde Weelde als
ondernemerslid. Ook verwelkomt zij Marloe Meijers als nieuw ondernemerslid. Marloe wordt
verantwoordelijk voor nanciën en administra e en is al ac ef in de winkel om zo een beter
gevoel te krijgen voor wat er speelt.
A. Chantal presenteert het programma van de avond. Ze vraagt of de voorgestelde agenda
akkoord is? Luuk en Corné willen graag de stand van zaken omtrent de vergoeding van
meewerkende leden toelichten. Dit onderwerp wordt later deze avond besproken. Verder
zijn er geen aanpassingen van de agenda.
B. Mededelingen/ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
C. ALV 16 December 2020: terughalen van opbrengsten en vaststellen notulen. Er zijn geen
directe vragen betre ende de notulen, dus we kijken per pagina of er opmerkingen zijn.
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Pagina 2
Luuk vraagt wat de stand van zaken is omtrent het voorstel van Astrid B. (Zie notulen 16
december 2020).
Gerrie was zich er niet van bewust dat zij een ac epunt op haar naam had staan.
Gerrie: Kunnen de notulen eerder verstuurd worden zodat er meer jd om in te lezen is? Op het
gebied van interne communica e kan nog een en ander verbeterd worden.
Chantal: Laten we hier in een volgende ALV op terugkomen.
Pagina 3
Werkgroepen kunnen zelf aangeven wanneer ze iets op de agenda van een ALV wensen.
Pagina 4
In verband met de opmerking van Thijs jdens de vorige ALV (december 2020) hee Chris ane
nog gecheckt of er een voorstel is ontvangen. Er is niets ontvangen.
Pagina 5
Magdalena en Nik hadden aangeboden om de volgende ALV voor te bereiden. Vanwege het
onderwerp van deze ALV (het bespreken van de jaarrekening) hebben de ondernemers- en
bestuursleden (OBO) besloten dit toch zelf te doen.
Er wordt afgesproken dat de inten e is om de concept notulen uiterlijk een maand na de ALV te
versturen.
Er is een voorstel om een ac epuntenlijst op te stellen. Het OBO gaat bekijken hoe we dit het
beste op kunnen ze en.
Corné vraagt wanneer de vastgestelde notulen op de website gepubliceerd wordt. De inten e is
dat dit binnen 10 dagen na vaststelling gebeurt.
De notulen van de ALV van 16 december 2020 worden vastgesteld en Astrid wordt bedankt voor
het notuleren.
2. Jaarverslag 2020 en decharge van het bestuur
a.

Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020

Luuk vraagt of we als leden blij zijn met het behaalde resultaat van het afgelopen jaar? En dan
niet alleen op nancieel gebied.
Marite gee aan dat er hard gewerkt is.
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b.

Verlenen van decharge van het bestuur over 2020

Mieke en Corné vormen samen de kascommissie voor dit boekjaar. Zij hebben alle stukken
bekeken en er is een gesprek geweest met Luuk en Chantal. De enige vraag die Mieke en Corné
hebben is wat er met de verenigingsreserve gedaan mag worden. Misschien kan dit jdens een
volgende ALV besproken worden. Voorstel is om deze vraag voor te leggen aan de werkgroep
nanciën & administra e.
Marjan gee aan dat zij de jaarrekening beter wil begrijpen. Bram gee aan dat een en ander al
jdens de ledenbijeenkomst via Zoom besproken is. Helaas hee Marjan daar niet bij kunnen
zijn. Luuk vraagt of meer leden behoe e hebben aan meer uitleg? Dat zou georganiseerd
kunnen worden, ook voor volgende jaarrekeningen.
Luuk nodigt Marjan uit om haar vragen een keer samen door te nemen.
c.

Benoemen leden kascommissie 2022

Mieke vraagt wie de nieuwe kascommissie wordt, of is deze voor twee jaar? Hier komen we
later vanavond op terug. Er zijn vooralsnog geen nieuwe aanmeldingen voor de kascommissie.
3. Voorstel planning ALV’s 2021 en 2022
Het OBO stelt de volgende planning en onderwerpen voor:
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Sander vraagt of de lening van de Rabobank al voor jdig is afgelost?
Luuk vertelt dat de lening van de Rabobank in zijn geheel vervroegd is afgelost en dat op de
lening van de Provincie Limburg begin 2021 10.000 euro vervroegd is afgelost. Bovendien zijn
twee andere leningen van 1.000 euro van leden of vrienden een paar weken geleden afgelost.
Luuk gee aan dat we op dit moment een goede liquiditeit hebben, maar dat de nanciering
van de coöpera e voor een groot deel plaatsvindt middels de rekening couranten van de
ondernemersleden. Dit is niet per se wenselijk en wordt later dit jaar nog binnen het OBO en de
ALV verder besproken. Het is belangrijk om dit anders te organiseren.
Bram voegt toe dat de concept jaarrekening 2020 besproken is jdens een aparte beeld- en
oordeelsvormende ledenbijeenkomst via Zoom. Een aanzienlijk deel van het kapitaal bestaat uit
verdiensten van ondernemersleden die nog niet door hen zijn opgenomen.
Marlies wijst erop dat de in het jaarverslag vermelde startdatum van de winkel 2019 is en niet
2020. Dit wordt aangepast.

ALV oktober 2021
Onderwerp: Organisa e & Organigram
- Ondernemers- en bestuursledenmodel
- Meewerkende leden- en werkgroepenmodel
- Ingezonden stuk van Rens van den Bulk
- Geschillen- en klachtenprocedure
De bedoeling is om hier samen met leden aan te werken. De inrich ng van de organisa e is in
2015 uitgedacht en is vastgelegd in de statuten. Het is interessant om inzichten te delen die we
nu met betrekking tot de inrich ng van de organisa e hebben. Wat gaat goed en wat kan
anders?
Ad: Is het niet logischer om eerst duidelijk te krijgen welke volgende stappen we als Gedeelde
Weelde gaan nemen?
Luuk: Ook dat is belangrijk. We kijken terug om ervaringen mee te nemen voor het nieuwe
ondernemingsplan 2023. Het uitwerken hiervan staat gepland voor medio 2022.
Gerrie: Het bespreken van vier onderwerpen jdens een bijeenkomst is wel veel. Misschien is
het een idee om eerst ook bij de werkgroepen na te vragen wat goed loopt en wat verbeterd
kan worden, vooruitlopend op de bijeenkomst.
Chantal: We zijn sowieso voortdurend aan het inventariseren. De informa e nemen we mee
naar een ledenbijeenkomst.
Ida: Hoe vindt de voorbereiding van zo’n ALV plaats?
Luuk: Misschien kunnen we dit samen organiseren?
Dieuwke: (Met betrekking tot vertrouwenspersoon:) Het is misschien handig om ‘klachten’ te
de niëren.
Chantal: Het wordt onder andere aan de vertrouwenspersoon om dit te helpen de niëren.
Ad: Is het de bedoeling dat het stuk van Rens nog jdens een ALV uitgebreid besproken wordt?
Rens is namelijk geen lid meer van de coöpera e. Het staat wel nog op de agenda maar maakt
het complex. Het is wel goed om de gedachte te bespreken.
Bram: Het stuk maakt het volgens mij niet complex.
Luuk: Hoe zouden we het stuk van Rens kunnen gebruiken voor de toekomst? Kunnen we Rens
nog vragen voor input? Waarom hebben we de zaken ingericht zoals ze zijn?
Ida: Valt dit niet onder re ecteren?
Dieuwke: Misschien een goed idee om de belangrijke punten eruit te lichten en de kernpunten
te bespreken.
(De aanwezige leden lijkt dit een goed voorstel.)
Frans: Deze opbrengst dan wellicht meenemen in het nieuwe ondernemingsplan?
Chantal: Dat is het idee.
Luuk: Het is belangrijk dat we niet gaan discussiëren maar een dialoog houden, c.q. in gesprek
blijven.
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ALV december 2021
Onderwerp: Financiën - Exploita ebegro ng 2022

- Welke ambi es hebben we voor de fase vanaf 2023 (groei, exploita e, nanciering, …)
- Welke investeringen vinden we belangrijk?
- Gaan we verder met de huidige rentevergoeding op inleggen van leden?
ALV februari 2022
Onderwerp: Assor mentsvisie en -uitgangspunten
- Biologisch, biologisch-dynamisch, regionaal, korte keten, food miles, fair trade, …
- Vers, houdbaar en non-food
- Verpakt en verpakkingsvrij (‘bulk’)
- Palmolie, plas c, voedselverspilling, …
- Horecaconcept (Café, Catering, Ee afel, …)
ALV april 2022
Onderwerp: Communica e & Community
- Uitdragen en communiceren van waarden in de winkel
- Connec e producenten en seizoenen, ac viteiten / jaarkalender
- Verbinding met andere foodcoops in Nederland en wereldwijd
- Delen van kennis en ervaring
- Ledenwerving en verbinding, informa eavonden nieuwe geïnteresseerden
- Intern communica epla orm
ALV Juni 2022
Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2021
- Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021
- Verlenen van decharge van het bestuur over 2021
- Benoemen leden kascommissie 2022

Vraag vanuit de ALV: hoe gaan we deze bijeenkomsten voorbereiden?
Luuk en Chantal stellen voor om vanavond alleen de onderwerpen vast te stellen en het
ini a ef voor de voorbereidingen vooralsnog bij het OBO te laten.
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Marjan: Het is belangrijk om de 9 uitgangspunten van Gedeelde Weelde als startpunt te nemen
als overkoepeling en dit te gebruiken als re ec e.
Dieuwke: Het is een ‘ongoing process', een uitnodiging tot gesprek.
Bram kan zich erin vinden dat het om een proces gaat en niet om concrete afspraken.
Gerrie: Is het een idee om bijvoorbeeld de assor mentsvisie en -uitgangspunten in kleiner
verband te bespreken en dit vervolgens voor te leggen jdens de ALV? Misschien is ALV geen
goede benaming.
Esther: We zoeken als OBO verbinding met de andere leden om te begrijpen wat er speelt.
Ad: Misschien de bijeenkomsten gewoon ledenbijeenkomst noemen.
Esther: Of Gedeelde Dialoog?
Chantal: Dank voor deze jne uitwisseling. We pakken het als OBO op en komen erop terug.
Luuk wil tot slot twee punten bespreken: de bemensing van de kascommissie en de vergoeding
van meewerkende leden (Weeldes).
Weeldes
Met de Belas ngdienst is overleg geweest. De regelgeving voor de vrijwilligersvergoeding zoals
deze nu wordt gegeven aan meewerkende leden, is normaliter alleen van toepassing op
verenigingen en s ch ngen. Deze regelgeving geldt niet voor bijvoorbeeld BV’s, VOF’s,
eenmanszaken of coöpera es.
In het voorjaar (van 2021) hebben Luuk en Dominique hierover contact gezocht met de
Belas ngdienst. Middels een brief hee de Belas ngdienst laten weten dat de regelgeving voor
vrijwilligersvergoeding niet van toepassing is op coöpera es. Er zijn echter verschuivingen
gaande in de maatschappij. Er zijn steeds meer andersoor ge organisa es waar vrijwilligers zich
mee verbinden. Zo is enkele weken geleden contact geweest met een andere organisa e (een
energiecoöpera e) die vergoedingen gee aan vrijwilligers, waar de Belas ngdienst wél mee
akkoord is gegaan. Dit leggen we binnenkort aan de Belas ngdienst voor. Waarschijnlijk ontstaat
na de zomervakan e meer duidelijkheid over of we wel of niet door kunnen gaan met onze
vrijwilligersvergoedingen.
Mart: Het is belangrijk dat we met de juiste personen in gesprek zijn.
Kascommissie
Luuk: Laten we de samenstelling van de kascommissie op een ander moment bespreken.
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4. Rondvraag en afslui ng
Madieke nodigt iedereen uit om op zaterdag 17 juli samen 'de zomer te komen proeven en
vieren’ bij Gedeelde Weelde. Voor onze meewerkende leden is er ’s avonds een gezamenlijk
diner. Aanmelden kan via info@gedeeldeweelde.nl. Alle helpende handen zijn uiteraard
welkom.
Marlies: Is Madieke nu ook ondernemerslid?
Esther: Ja, zij vervangt Dominique en Karlijn als jdelijk ondernemerslid jdens
zwangerschapsverloven.
Claire: Is het mogelijk mee te denken bij de werkgroep communica e?
Chantal: Zeker. Hierbij de uitnodiging aan alle leden om zich te oriënteren op deelname aan een
werkgroep.
Iedereen bedankt voor jullie komst en inbreng vanavond. Astrid, bedankt voor het notuleren.
Nu is het jd voor hapjes en drankjes.
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