
 

 

 

NOTULEN 

 
Vergadering: Algemene Vergadering (AV) van de Dorpencoöperatie 

Reitdiepdal U.A.  

Datum:  3 juni 2019 

 

Plaats:  Dorpshuis Ubbegaheem 
 Burchtweg 4 
 9771 BB  Sauwerd 
 
Aanwezig:  Zie presentielijst in archierf 
 Bijzondere gast: Dhr. J. Kemperink – Raad van Advies 
 
 
 

1. Opening 
 
De heer H. Zijlstra, voorzitter van het bestuur, fungeert als voorzitter van deze Algemene 
Vergadering. Mevrouw Scheepstra houdt op zijn verzoek en met zijn instemming de notulen van 
deze vergadering bij. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat in deze 
Algemene Ledenvergadering het Bestuur verantwoording aflegt ver het boekjaar dat loopt van 1 
januari 2018 tot 31 december 2018.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 mei 2018 
 
a) Er staat een fout op pagina 3 punt 9. Dhr. A. Postma was reserve voor 2018. Voor 2019 zal dit 

worden gecorrigeerd en zijn Dhr. A. Postma en Dhr. W. Krijnen benoemd als kascommissie 
en zal dhr. S. Visser optreden als reserve kascommissie. Verder geen opmerkingen. 

b) De voorzitter concludeert dat daarmee de notulen zijn vastgesteld. 
 
3. Bestuursverslag 
 
a) Er wordt gevraagd of er ook een plaats op de website is waar we foto’s kunnen bewaren en 

inzien. In verband met de privacy regels is dit op dit moment niet het geval. Er zal door het 
bestuur gekeken worden of er mogelijkheden zijn foto’s op beveiligde plek te plaatsen. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 

b) De voorzitter concludeert dat daarmee het bestuursverslag is vastgesteld.  
 
4. Jaarrekening en vaststelling begroting 



 

 
a) De penningmeester dhr. H. Limburg licht aan de hand van een power point presentatie de 

jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de Coöperatie en het kooplokaal toe. De 
presentatie is toegevoegd aan het archief.  

b) Wat betreft de Winst/Verlies rekening is het nettoresultaat van de Coöperatie € 119,--. 
c) Conform de begroting van de Coöperatie wordt er voor 2019 een nettoresultaat verwacht 

van € 13,440,--. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de verlaging van de 
huisvestingskosten. 

d) Voor het kooplokaal is het resultaat voor belasting - € 571,--. (Indien we de subsidies niet 
meenemen zou het resultaat voor belasting - € 46,308,-- zijn). 

e) In 2020 loopt de loonsubsidie af en de vraag die dan ook beantwoord moet worden is “Kan 
onze winkel zonder subsidie bestaan?”.  Volgens de huidige cijfers waaronder de begroting 
van 2019 houden we een gat van 20k per jaar. De oplossing zou kunnen zijn kosten besparen 
of omzet en/of marge verhogen?. 

f) De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de toelichting op de jaarrekening, vanuit de 
zaal wordt er gevraagd of de huur niet verlaagd zou kunnen worden om op deze manier de 
kosten te verlagen. Het antwoord van de penningmeester is dat dat niet kan omdat de huur 
die door de winkel betaald wordt, wordt gebruikt voor rente en aflossingen. Er werd 
gevraagd naar het huidige rentepercentage van de leningen waarbij de conclusie was dat 
deze omlaag zou kunnen (wordt door de penningmeester al aan gewerkt).  Er is ook een 
vraag om naast de coöperatie ook een stichting te gaan zetten zodat er over de winst geen 
belasting betaald hoeft te worden. De penningmeester antwoord dat hier ook juridische 
consequenties aan vastzitten maar dat er wel naar gekeken wordt. 

g) De voorzitter vraagt om bij opsteken van de hand aan te geven of de ledenvergadering 
akkoord gaat met de jaarrekening 2018 en de begroting  2019 van de Coöperatie en het 
kooplokaal. De vergadering gaat bij meerderheid van stemmen akkoord en daarmee is de 
jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de Coöperatie en het kooplokaal vastgesteld. 

 
5. Bestemming winst 
 
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2018 van € 119,-- toe te voegen aan de algemene 
reserves. De vergadering gaat bij meerderheid van stemmen akkoord. 
 
6. Kwijting van de bestuurders 
a) Verslag kascommissie 2018 ; De heer W. Krijnen doet verslag en geeft aan dat de rekeningen 

gecontroleerd zijn door de accountant en dat de kascommissie vooral heeft gekeken naar de 
procedures. Hoe gaan bv. de kasgelden? De procedures kunnen nog verder verbeterd 
worden zoals ook de afhandeling van de rekeningen. De bedrijfsvoering kan nog efficiënter. 
Het bestuur geeft aan dat er gewerkt wordt om de procedures verder te verbeteren en het 
proces inzichtelijker en efficiënter te maken.  
De cijfers op zich zijn ook door de accountant gezien en door de kascommissie goedgekeurd.  
De voorzitter vraagt om bij opsteken van de hand aan te geven of de ledenvergadering 
akkoord gaat het het verlenen van decharge aan het voltallige bestuur over het gevoerde 
beleid vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De vergadering gaat bij 
meerderheid van stemmen akkoord.  

b) Voor de kascommissie van 2019 hebben Dhr. A. Postma, Dhr. W. Krijnen en als reserve dhr. J. 
Trenning zich beschikbaar gesteld.  

 



 

7. Bestuursverkiezing 
 
a) Dhr. N. Geenen (algemeen bestuurslid) treedt per datum van deze vergadering af als 

algemeen bestuurslid. 
b) Dhr. M. van der Werff  is per datum van deze vergadering beschikbaar als algemeen 

bestuurslid met ondersteuning van het penningmeesterschap. 
c) De voorzitter vraagt om bij opsteken van de hand aan te geven of de ledenvergadering 

akkoord gaat met de aanstelling van Dhr. M. van der Werff als algemeen bestuurslid. De 
vergadering gaat bij meerderheid van stemmen akkoord met de benoeming.  

 
8. Toelichting enquête 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de enquête die gehouden is onder de dorpsgenoten 
en is ingevuld door maar liefst 104 dorpsgenoten. Er is extra gekeken naar mobiliteit, opvallend 
was dat er nauwelijks behoefte was aan het bezorgen van producten uit de winkel. Het kopen of 
maken van versbereide producten in de winkel zou wel goed worden ontvangen. Zowel het 
kopen als het zelf bereiden werd positief beoordeeld. 
Ook kwam uit de enquête naar voren dat de prijs/kwaliteit verhouding van de groente- en 
fruitafdeling met een gemiddelde van 6.7 werd beoordeeld. Voor de vleesproducten was dit 
cijfer een 6.9.  
Daarnaast zijn er erg veel lovende woorden en zinnen opgeschreven op het stukje vrije tekst! 
 
9. Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het doen van suggesties 
a) Kan er nog iets gedaan worden aan openingsuren? Bv. op de woensdagmiddag dicht? 
b) Is het mogelijk om biologisch brood op te nemen in het assortiment 
c) Hoeveel duurder is de dorpswinkel eigenlijk? (gemiddeld tussen 5-10% duurder, maar dit 

geld lang niet voor alle producten). 
d) Zijn er nog mogelijkheden voor nieuwe subsidieronden, wordt altijd naar gekeken maar op 

dit moment zijn die er niet. 
 

 
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit vervolgens de vergadering. 
 
Aldus besloten en getekend te Sauwerd d.d. 1 juli 2019 
 
 
 
 
Dhr. H. Zijlstra    Mevr. I. Scheepstra 
Voorzitter     Secretaris 

 
 
 


