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Concept-‐verslag	  Algemene	  
Ledenvergadering	  Coöperatieve	  Vereniging	  
Heuvelrug	  Energie	  	  
7	  juni	  2016	  
	  

Er	  zijn	  ongeveer	  25	  leden	  aanwezig.	  Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  ongeveer	  15	  belangstellenden	  
aanwezig	  geweest	  tijdens	  de	  ALV	  en/of	  de	  lezing	  na	  afloop.	  
	  
1. Welkom	  en	  opening	  door	  de	  voorzitter	  
Theo	  Land,	  voorzitter	  van	  Hé,	  heet	  iedereen	  welkom	  en	  opent	  de	  Algemene	  
Ledenvergadering.	  	  
	  
2. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  	  
	  
3. Goedkeuring	  concept	  verslag	  ALV	  2015	  
Het	  verslag	  van	  de	  ALV	  van	  juni	  2015	  wordt	  goedgekeurd	  met	  dank	  aan	  de	  secretaris	  voor	  
het	  opstellen	  ervan.	  
	  
4. Terugkoppeling	  Ledenraad	  
Jaklien	  Vlasblom,	  lid	  van	  de	  ledenraad,	  koppelt	  kort	  terug.	  De	  Ledenraad	  heeft	  de	  
verschillende	  documenten	  met	  elkaar	  besproken	  en	  legt	  het	  Jaarverslag	  en	  de	  financiële	  
jaarrekening	  2015,	  inclusief	  de	  bevindingen	  van	  de	  kascontrole	  en	  het	  jaarplan	  en	  de	  
begroting	  2016	  met	  een	  positief	  advies	  voor	  aan	  de	  ALV	  voor.	  
Verslag	  ziet	  er	  goed	  en	  verzorgd	  uit.	  Jaarrekening	  is	  voorzien	  van	  een	  rapportage	  van	  de	  
kascommissie.	  
De	  ALV	  neemt	  het	  advies	  van	  de	  ledenraad	  over.	  
	  
5. Goedkeuring	  Jaarverslag	  en	  jaarrekening	  2015	  
De	  ledenraad	  keurt	  het	  jaarverslag	  en	  de	  jaarrekening	  goed.	  
	  
6. Jaarplan	  2016	  
-‐ jaarplan	  toelichten:	  1.	  Opwekking,	  2.	  Duurzaam	  Wonen	  en	  3.	  Communicatie	  en	  

Marketing	  
-‐ goedkeuring	  Jaarplan	  2016	  +	  begroting	  
-‐ status,	  incl.	  beantwoording	  vragen	  leden	  	  
	  
Werkgroep	  Opwekking:	  Jolt	  Oostra	  licht	  het	  jaarplan	  van	  deze	  werkgroep	  toe.	  We	  
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moeten	  een	  lange	  adem	  hebben,	  want	  de	  doorlooptijden	  zijn	  lang.	  In	  2015	  is	  geoogst.	  
Sportvereniging	  en	  VVE’s	  zij	  in	  beweging	  gekomen.	  Postcoderoos	  willen	  we	  graag	  in	  2016	  
concreet	  oppakken.	  De	  regeling	  is	  aangepast	  en	  nu	  goed	  rendabel.	  Samenwerking	  met	  
Zon	  op	  Nederland.	  Samenwerking	  met	  Econnetic	  wordt	  toegelicht:	  groot	  project	  gericht	  
op	  het	  volzetten	  van	  daken	  van	  bedrijfsgebouwen	  met	  zonnepanelen.	  Potentie	  om	  voor	  
3.500	  huishoudens	  lokale	  groene	  stroom	  op	  te	  wekken.	  
	  
Werkgroep	  Duurzaam	  Wonen:	  Theo	  Land	  licht	  het	  plan	  toe.	  CV	  OK	  project	  waarbij	  de	  
CV’s	  beter	  afgesteld	  wordt	  en	  10%	  tot	  20%	  gas	  kunt	  besparen.	  Start	  in	  2015.	  Dit	  jaar	  gaan	  
we	  ermee	  door.	  Installateurs	  die	  opgeleid	  en	  gecertificeerd	  worden	  moeten	  het	  werk	  
gaan	  doen.	  
Verduurzamen	  wonen:	  concept	  plan	  met	  andere	  partijen	  is	  bij	  de	  Gemeente	  ingediend.	  
Deze	  groep	  is	  echter	  te	  klein	  en	  het	  proces	  is	  te	  complex	  om	  dit	  grootscheeps	  als	  
vrijwilligers	  op	  te	  pakken.	  Nu	  wel	  bezig	  met	  individuele	  advisering	  en	  we	  kijken	  of	  er	  een	  
groep	  van	  actieve	  vrijwilligers	  kunnen	  opstarten	  die	  advies	  op	  iets	  grotere	  schaal	  kan	  gaan	  
geven.	  	  
Activeren	  van	  jongeren	  als	  vervolg	  op	  de	  inspirerende	  presentatie	  op	  de	  ALV	  van	  vorig	  
jaar	  van	  Thalita:	  een	  kleine	  groep	  is	  hier	  verder	  mee	  gegaan	  richting	  het	  Revius	  om	  met	  
de	  leerlingen	  dit	  op	  te	  pakken.	  Ook	  in	  het	  kader	  van	  de	  nieuwbouw	  van	  het	  Revius	  
waarbij	  veel	  aandacht	  voor	  duurzaamheid	  is	  (o.a.	  1.000	  zonnepanelen	  op	  het	  dak).	  Er	  
wordt	  een	  Duurzaamheidsraad	  binnen	  de	  Gemeente	  ingesteld.	  	  Hé	  is	  een	  van	  de	  
initiatiefnemers	  hierbij.	  
Vraag	  uit	  de	  zaal:	  hoe	  is	  de	  relatie	  met	  de	  woningbouwverenigingen?	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  
geen	  contact.	  In	  het	  verleden	  wel	  geweest,	  maar	  heeft	  niets	  opgeleverd.	  
	  
Werkgroep	  communicatie	  en	  marketing:	  Toelichting	  door	  Huib	  de	  Vriend.	  De	  werkgroep	  
bestaat	  nu	  slechts	  uit	  2	  mensen.	  Hierdoor	  is	  ze	  meer	  volgend,	  dus	  door	  gebrek	  aan	  
menskracht.	  
Hé	  heeft	  inmiddels	  150	  leden,	  mede	  dankzij	  de	  overeenkomst	  met	  Greenchoice.	  Sinds	  
kort	  is	  er	  een	  nieuw	  lid	  bij	  de	  werkgroep:	  Peter	  Haring.	  
De	  WEB-‐site	  is	  vernieuwd!	  Met	  dank	  aan	  Stip	  Communicatie.	  
Samenwerken	  met	  de	  Energieambassadeurs	  van	  NMU/Gemeente	  begint	  meer	  te	  lopen.	  	  
	  
De	  ALV	  stemt	  in	  met	  het	  jaarplan	  2016.	  
	  
7. Bekrachtiging	  benoeming	  bestuursleden	  
Jaklien	  Vlasblom,	  Lid	  van	  de	  Benoemings	  Advies	  Commissie	  (BAC),	  licht	  de	  gevolgde	  
procedure	  toe.	  BAC	  en	  ledenraad	  hebben	  ingestemd	  met	  de	  beide	  aspirant	  
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bestuursleden.	  
De	  beide	  nieuw	  voorgedragen	  bestuursleden	  stellen	  zich	  voor:	  Peter	  Haring	  en	  Pieter	  
Hogenbirk.	  De	  vergadering	  gaat	  akkoord	  met	  hun	  benoeming.	  	  
Opmerking	  uit	  de	  zaal:	  kijk	  naar	  de	  verbreding	  in	  het	  bestuur:	  kijk	  of	  het	  lukt	  om	  ook	  
andere	  doelgroepen	  in	  het	  bestuur	  vertegenwoordigd	  te	  krijgen.	  Nu	  zijn	  het	  4	  (blanke)	  
mannen	  van	  boven	  de	  45	  met	  een	  eigen	  huis.	  
Vraag	  uit	  de	  zaal:	  Moet	  het	  bestuur	  volgens	  de	  statuten	  niet	  bestaan	  uit	  een	  oneven	  
aantal	  leden?	  Ja,	  dus	  er	  is	  nog	  plaats	  voor	  1	  extra	  bestuurslid.	  Uitnodiging	  aan	  de	  leden	  op	  
belangstelling	  te	  tonen.	  
	  
8. Rondvraag	  
Jolt	  Oostra:	  oproep	  aan	  de	  aanwezige	  leden	  om	  actief	  te	  worden	  in	  een	  van	  de	  
werkgroepen!	  Er	  is	  veel	  werk	  te	  verzetten	  om	  onze	  doelstelling	  te	  behalen.	  
	  
9. Sluiting	  
Afscheid	  van	  een	  aantal	  actieve	  vrijwilligers	  die	  om	  verschillende	  redenen	  zijn	  gestopt.	  
Francien,	  lid	  werkgroep	  Duurzaam	  Wonen:	  is	  toegetreden	  tot	  de	  Gemeenteraad	  
Nico	  Bakker,	  lid	  werkgroep	  Opwekking:	  om	  gezondheidsredenen	  minder	  gaan	  doen	  
Jeroen	  Hinfelaar,	  bestuurslid:	  is	  een	  nieuw	  eigen	  bedrijf	  gestart	  en	  had	  onvoldoende	  tijd	  
beschikbaar.	  
	  
Presentatie	  van	  Felix	  van	  Gemen	  
	  
Felix	  houdt	  een	  inspirerend	  betoog	  over	  het	  zelf	  bouwen	  van	  een	  duurzaam	  huis.	  Waar	  
loop	  je	  tegen	  aan	  als	  je	  dit	  geheel	  zelf	  oppakt	  en	  wat	  is	  uiteindelijk	  het	  resultaat?	  De	  door	  
hem	  gebruikte	  PowerPoint	  is	  via	  de	  site	  van	  Hé	  te	  downloaden.	  
Felix	  biedt	  aan	  om	  een	  cursus	  te	  organiseren	  voor	  diegenen	  die	  in	  zijn	  voetsporen	  willen	  
stappen.	  Dan	  kunnen	  die	  leren	  van	  de	  ervaringen	  van	  Felix.	  Felix	  heeft	  ook	  een	  aantal	  
eenvoudige	  rekentools	  gemaakt	  die	  zeer	  behulpzaam	  zijn.	  
Het	  bestuur	  zal	  met	  hem	  overleggen	  hoe	  we	  zo’n	  cursus	  aan	  de	  leden	  kunnen	  aanbieden.	  


