Verslag van de Ledenvergadering d.d. 21 april 2022
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur en heet de aanwezige leden (9 incl.
bestuur) hartelijk welkom op de eerste fysieke vergadering sinds 2020. Dat de opkomst
bescheiden is doet vermoeden dat mensen nog wat schuw zijn voor groepsbijeenkomsten.
De voorzitter stelt vast dat de uitnodiging, de agenda en alle stukken voor deze vergadering op tijd zijn verzonden. Er zijn geen agendapunten door leden ingebracht en, onder verwijzing naar het agendapunt “Bestuurssamenstelling”, hebben evenmin leden
zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid.
De voorzitter stelt in overleg met de aanwezigen de agenda vast.
2. Verslag ALV 12-10-2020 en 14-12-2021
De notulen van de vergadering van 12 oktober 2020 moesten nog worden vastgesteld en goedgekeurd door de leden. De vergadering heeft geen wijzigingen voor de
concept notulen en stelt deze vast.
De notulen van de vergadering van 14-12-2021 worden eveneens, zonder wijzigingen, goedgekeurd en daarmee vastgesteld door de vergadering.
3. Mededelingen
Van de secretaris: afmeldingen zijn ontvangen van: Herman Smit, Maas Jan Top, Arie
Harteveld, Ron de Bruin, Louw den Besten, Koos Meijer en Gert Wentzel.
Er zijn geen stukken voor deze vergadering ontvangen.
Van de voorzitter: er zijn thans 89 leden.
4. Aanpassen Statuten Coöperatie
De secretaris geeft een mondelinge toelichting over de (bij de agenda voor deze vergadering gevoegde) voorgestelde wijzigingen.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
De secretaris constateert dat de benodigde gekwalificeerde meerderheid voor een
statutenwijziging niet aanwezig is. Dat betekent dat in deze vergadering daarover
geen besluit genomen kan worden. Overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van artikel
18 van de statuten zal binnen een termijn van 14 tot 30 dagen na deze vergadering
een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden. In die vergadering volstaat een
meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige
stemgerechtigde leden. Een van de aanwezige leden stelt voor om daarvoor niet een
fysieke bijeenkomst uit te schrijven maar om de stemming schriftelijk te doen.
Lid 16 van artikel 8 van onze statuten geeft de mogelijkheid dat het bestuur buiten
een algemene ledenvergadering schriftelijk of per email een voorstel aan de leden
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voorlegt. De door de leden schriftelijk of per email uitgebrachte stemmen worden
(dan) beschouwd als uitgebracht in een algemene ledenvergadering en gelijk gewaardeerd.
De secretaris spreekt het voornemen uit om tussen 5 en 20 mei op die wijze dit voorstel opnieuw aan de leden voor te leggen.
5. Voortgang project Lage Bijssel + voorstel instemming met informatiememorandum en participatieovereenkomst.
Bestuurslid Peter Spruijt geeft een toelichting op het project en het informatiememorandum en beantwoord de vragen die gesteld worden.
Met betrekking tot de participatie wordt benadrukt dat men pas voor de participatie
hoeft te betalen als er zekerheid is over de nieuwe aansluiting van Liander en aan de
overige voorwaarden voor de SCE-beschikking is voldaan. Een van de voorwaarden is
het aantal leden dat deelneemt aan dit project. Op dit moment zijn er 64 aanmeldingen en we hebben 75 nodig. Ton Marechal & Piet de Zwarte benadrukken dat men in
kan schrijven vanaf 1 participatie en verwachten dat de laatste 11 zich op korte termijn ook nog aanmelden. Mogelijk zullen de leden daarvoor nog benaderd worden.
6. Stand van zaken nieuwe projecten w.o. Zonneweide Bovenweg
Wij zijn benaderd door een projectontwikkelaar (Solar Productivity Group) om mee te
doen met de ontwikkeling van een zonneweide aan de Bovenweg, dit in het kader
van een pilotproject, zoals bedoeld door het besluit van de gemeenteraad.
Wij zijn op dit moment in de verkennende fase met SPG, ons uitgangspunt is dat er
sprake moet zijn van minimaal 50% lokaal eigendom. SPG staat daar niet onwelwillend tegenover. De vergadering gaat akkoord met de verdere verkenning in dit project door het bestuur
7. Bestuurssamenstelling
Aftreden en herbenoeming Michaël Nelck als secretaris (overeenkomstig art. 6 lid 11
Statuten). Vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met beide voorstellen.
8. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen verdere vragen meer en de voorzitter sluit de ledenvergadering en geeft
het woord aan onze gastheer, Johan Kosters, directeur van Veldhuizen Energie, voor
zijn interessante verhaal over de juiste manier om te verduurzamen.
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