Verslag van de online Algemene Ledenvergadering van de Energiecoöperatie Echt-Susteren
d.d. 24 juni 2021.
Aangemeld (19):
Eendenburg van R , Sevriens LMG , Vaessen HHC , Jacobs JWA, Ory AJ, Bogie Theo,
Schonbrodt WHCM , Bovendeerdt M Th, Hogers M, Winkel Jac van de, Bongaerts HRM,
Bezel van MGJ, Rouwette WJM, Weide van der C, Suilen JMAG, Hannen JA, Ehlen NJ, Bakkes HJW,
Nelissen HL
Bestuur: Jo Haas, Lens Goossens, Jac Kerkhof, Ton Muller
Afgemeld (4):
Bakker JP, Knoben FHGM, Locht BJML, Kampen van HSM

CONCEPT

CONCEPT

Opening en welkom
Jo Haas opent als dag-voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
De deelnemende bestuursleden stellen zich kort voor
Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Deze wordt als zodanig vastgesteld.
Mededelingen
- Kascontrole heeft door omstandigheden nog niet plaatsgevonden.
Het bestuur stelt voor de stemming mbt decharge van het bestuur te laten
plaatsvinden onder het voorbehoud dat de kascontrole-commissie een positief
advies uitbrengt over de jaarrekening 2020.
Het rapport van de kascontrole-commissie zal aan de leden worden toegestuurd.

-

Bij het secretariaat zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de
functie van bestuurs- cq werkgroeplid
Vragen over de warmtetransitie kunnen worden gestuurd naar info@echtsusteren.nl onder vermelding van ALV Energiecoöperatie/TVW.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 26 november 2020
Er zijn geen opmerkingen tav het verslag ontvangen.Het verslag wordt derhalve als zodanig
vastgesteld. De binnengekomen vragen kunt u lezen op de website
www.echtsusterenenergie.nl onder “ALV 24 juni 2021” ducument
Algemene Ledenvergadering 24 juni 2021 vragen en antwoorden
Jaaroverzicht 2020
De in 2020 door de EC uitgevoerde activiteiten worden aan de hand van een presentatie
toegelicht. Een uitgebreid verslag kunt u lezen op de website www.echtsusterenenergie.nl - algemene ledenvergadering 24 juni – meer info.
Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 wordt aan de hand van een presentatie toegelicht.
Er zijn geen vragen ontvangen mbt de jaarrekening 2020.
Verslag kascontrolecommissie
Zoals gemeld heeft deze door omstandigheden nog niet plaatsgevonden.
Deze wordt zsm ingepland.
Decharge bestuur
Bij het agendapunt stemming agendapunten wordt gevraagd het bestuur decharge te
verlenen voor het in 2020 gevoerde beleid.
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(Her)verkiezing bestuursleden
De heren Eric van Kaathoven en Raoul op de Kamp hebben zich aangemeld voor een
bestuursfunctie.
Beide heren stellen zich voor.
Dhr Eric van Kaathoven
Is 59 jr. Geboren in Schijndel, woont in Nieuwstadt en heeft gestudeerd aan de TU
Eindhoven (Chemische Techniek). Is werkzaam geweest als bestuurder van diverse BV’s.
Momenteel consultant meststoffen-chemie en als zodanig betrokken bij internationale
projecten.
Dhr Raoul op den Camp is 21 jr en woont in Nieuwstadt.
Studeert Energie Techniek in Heerlen en rond binnenkort zijn stage bij STEDIN af.
Raoul heeft in het kader van de studie ervaring opgedaan in een aantal projecten
zoals Chemelot TL – smart LED verlichting en Student Company – oprichten van een bedrijf
- was daarbij de financiëel verantwoordelijke
Bij het agendapunt stemming wordt gevraagd akkoord te gaan met de benoeming
van beide heren.
Informatiebrochures zonneparken
De Energie Coöperatie participeert in 5 zonneparken. Voor elk van deze parken wordt een
zgn informatiebrochure opgesteld. In de brochure wordt informatie verstrekt over
participatie in het algemeen en het betreffende zonnepark in het bijzonder.
Ook staat in de brochure algemene informatie over het zonnepark.
Bij het agendapunt stemming agendapunten wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitgifte
van de informatiebrochures.
Plannen 2021-bijstelling
De coronamaatregelen hebben gevolgen gehad voor de volgend activiteiten:
- Organiseren energiewinkel
- Informatiebijeenkomsten over energie besparende maatregelen
- Uitvoeren energiescans – energieverkenning
- Uitvoering van het project Regeling Reductie Energiegebruik
Stemming agendapunten
- Gaat u akkoord met het vaststellen van het verslag van de ALV dd 26 nov 2020
Uitslag: 100% akkoord
- Verleent u het bestuur decharge over het in 2020 gevoerde beleid
Uitslag: 83% akkoord
- Gaat u akkoord met de verkiezing van de heer Eric van Kaathoven
Uitslag: 100% akkoord met de verkiezing van Eric van Kaathoven.
Eric van Kaathoven gaat de functie van voorzitter vervullen.
- Gaat u akkoord met de verkiezing van de heer Raoul op den Camp
Uitslag: 100% akkoord met de verkiezing van Raoul op den Camp
Raoul op den Camp gaat de functie van penningmeester vervullen
- Gaat u akkoord met de uitgifte van participaties
Uitslag: 100% akkoord
- Gaat u akkoord met de uitgifte van de informatiebrochures
Uitslag: 100% akkoord
Sluiting
Om 20:25 sluit de dag-voorzitter met dank aan de deelnemers en roept de leden die
interesse hebben in een bestuurs- cq werkgroepfunctie zich aan te melden.
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