Samen voor een duurzaam Vught, sluit je aan.
Algemene Leden Vergadering 2016 Coöperatieve vereniging Vet-Vught UA
Datum: 14 mei 2016
Aanwezig: 13 leden en vertegenwoordiger van de gemeente Vught.
Aanwezige leden van het bestuur:
Ton van der Vossen - voorzitter
Vincent Snels - secretaris
Joost Reijnen - penningmeester
Arno van de Laan - bestuurslid
Norbert van Wijk - bestuurslid
Aanwezig lid Raad van Commissarissen
Frits van der Have - voorzitter
Afmeldingen: 3 leden
1. Vaststellen agenda
Agenda wordt qua volgorde gewijzigd. Punt 5 wordt als eerste behandeld.
2. Mededelingen
Vanuit het bestuur wordt medegedeeld dat er twee bestuursleden op termijn mee stoppen. Te weten
de penningmeester en de secretaris. Het bestuur zoekt dus nieuwe bestuursleden. Kandidaten of
iemand die je kent, kunnen zich melden op info@vet-vught.nl. De omvang van de werkzaamheden
zijn: 1 vergadering per maand en de inzet/betrokkenheid bij de functie en/of taak.
Vanochtend is er op de AVULO aandacht besteed aan de zonnecentrale op de brandweerkazerne.
3. Verslag Algemene Leden Vergadering 2015
Het verslag 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Activiteitenverslag 2015
De secretaris licht het verslag toe. Hij geeft aan dat het bestuur een aanpak heeft met als leidraad ‘als
het maar gebeurt’ en niet ‘ wij moeten het doen’.
Arno van der Laan licht daarna de opzet van Brabant Woont Slim toe. Dat wordt een digitaal loket
voor consumenten en bedrijven met een nadrukkelijke koppeling aan het Energieloket. Zie
www.brabantwoontslim.nl
Op de vraag of VET-Vught ook nieuwe (technologische) ontwikkelingen steunt, licht Arno toe dat we
dat doen in de projecten door steeds de nieuwste ontwikkelingen te stimuleren en door daar met
bedrijven en het energieloket over te praten. We werken er ook aan om de bedrijven te laten leren en
nieuwe bedrijven/initiatieven kansen te geven.
De voorzitter meldt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om een collectief zonnepanelenproject te
maken. Helaas vraagt de kazerne en het BOR gebouw zoveel energie dat er geen stroom over is om
aan anderen te leveren. Zie www.rooftopenergy.nl
5. Jaarrekening 2015
De penningmeester licht de jaarrekening 2015 toe.
VET-Vught is deelnemer in Brabant Woont Slim en levert een coördinator. VET-Vught heeft met hem
afspraken gemaakt over een afdracht aan de coöperatie.
Er zijn 30 leden die contributie hebben betaald wat € 300 inkomsten geeft.
De kosten bestonden uit bijeenkomsten en de subsidie-aanvraag voor het zonnepanelenproject.
Omdat er een batig saldo resteerde moest er vennootschapsbelasting afgedragen worden.
De penningmeester verwacht over 2016 een fiscaal negatief resultaat, waardoor er een verrekenbaar
bedrag ontstaat.
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Op een vraag van een van de leden antwoordt de penningmeester dat de voorfinanciering van het
BOR-project uit het resultaat van de zonnepaneleninstallatie op het BOR gebouw terug betaald wordt.
De installatie gaat voor VET-Vught rond de twee duizend euro per jaar opleveren. Daar kunnen de
voorinvesteringen uit worden betaald.
Een van de leden stelt voor om ook bedrijven aan VET-Vught te binden en zo een bijdrage te krijgen.
De € 10 ledenbijdrage is gekozen om geen belemmering te hebben voor deelname/lidmaatschap.
Jaarrekening 2015 wordt vastgesteld en de penningmeester wordt decharge verleend.
De penningmeester stelt voor de contributie 2016 op € 10 te handhaven. De ALV stemt hiermee in.
6. Rondvraag
Geen vragen meer.
De voorzitter sluit de vergadering.
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