Notulen van de Algemene ledenvergadering Coöperatieve vereniging VET-Vught U.A.
gehouden op 8 april 2017 in de kantine van het gebouw BOR / Brandweer te Vught;
Aanwezigen;
Michiel van der Lande
Adrie Hoogendoorn
Theo Schulpen
Mark Bussman

Joost Reijnen
Ton van der Vossen
Norbert van Wijk
Arno van der Laan

De voorzitter heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
• Overdracht penningmeester
Na een dankwoordje van de voorzitter aan onze oude penningmeester Joost Reijnen, werd
door de leden met de nieuwe penningmeester, Adrie Hoogendoorn, kennis gemaakt.
• Raad v Commissarissen
Er is afscheid genomen van Monique Nooteboom. Door de commissarissen is Suzanne
Otters benaderd en zij is toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Mevrouw Otters is
o.a. lid van Provinciale staten.
Verslag 2016 wordt vastgesteld.
Projecten 2016
• Bor gebouw;
Inmiddels is het Bor-gebouw opgeleverd door BT-duurzaam(partner energieloket) aan
Rooftop energy. Er wordt naar verwachting ongeveer 62.100 KWh per jaar opgewekt.
• Brabant woont Slim
Inmiddels hebben zich 14 gemeenten gecommitteerd aan dit online energieloket. Het loket is
te vinden op www.brabantwoontslim.nl . Er zitten op dit moment al 1500 mensen die
interesse getoond hebben in het klant-volgsysteem. Financiering is nog lastig. Waarschijnlijk
wordt het een stichting.
Energieloket de Meierij
Lopende zaken besproken;
• Buurkracht 2.0.
Dit is een project in de wijk De Baarzen. De opkomst was matig en op dit moment wordt
gekeken hoe we hier meer animo voor kunnen krijgen.
• Sportpark Bergenshuizen.
Samen met de gemeente is er een eerste bijeenkomst geweest met de sportclubs van
Bergenshuizen. Hier is afgesproken dat er afzonderlijke gesprekken komen met de diverse
clubs. De bedoeling is een samenwerking tussen deze clubs te organiseren op het gebied
van energieopwekking. Vet-Vught zal met een plan van aanpak komen.
• Prins Hendrik.
Dit is een project wat samen met Solisplan(partner Energie Loket Meierij) wordt uitgevoerd.
Hiervoor is middels crowdfunding geld op gehaald. Eerder is de toezegging van SDE
subsidie verkregen. De realisatie is nog niet gestart.
• Speeldoos
Dit is een project wat samen met Rooftop Energy(partner Energie Loket) wordt uitgevoerd.

www.vet-vught.nl

1

•

De kwaliteit van het dak is echter te slecht om tot plaatsing over te gaan. Het is aan het
bestuur van de Speeldoos om dit onderhoud eerst uit te voeren.

• Jaarrekening 2016
Deze is nog door Joost Reijnen als verantwoordelijk penningmeester toegelicht en wordt
door de vergadering goedgekeurd. Daarnaast is decharge verleend aan de penningmeester.
De contributie voor het lidmaatschap wordt wederom vastgesteld op € 10,00.
• Rondvraag
Michiel van der Lande vraagt of het zinvol blijft in de coöperatie een contributie te blijven
vragen
Besloten wordt dit voor komend jaar te handhaven maar dat voor de zomer een (nieuwe)
discussie met de leden gehouden zal worden over de richting die de coöperatie zal gaan. De
contributie zal van die discussie deel uitmaken.
•

Sluiting. Dhr. vd Vossen dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

We gaan na de vergadering naar de zonnecentrale op het dak kijken die daar is
geïnstalleerd.
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