Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
Coöperatieve vereniging VET-Vught UA
Gehouden op 30 mei 2018 in de kantine van het gebouw BOR / Brandweer te Vught.
Aantal aanwezige leden: 11
Aantal aanwezige belangstellenden (geen lid): 17
Aanwezige leden van het bestuur:
Adrie Hoogedoorn (penningmeester); Arno van der Laan (voorzitter);
Marcel van Helmond (secretaris); Norbert van Wijk
Aanwezige leden Raad van Commissarissen:
Frits van der Have; Lara Runne; Michiel van de Lande
(Afgemeld vanwege andere verplichting: Suzanne Otters-Bruijnen)
1. Opening en welkom
Ton van der Vossen heet iedereen welkom tijdens deze (openbare) ledenvergadering en
licht toe dat hij is afgetreden als voorzitter van VET-Vught om elke (mogelijke) schijn van
belangenverstrengeling tussen bestuurslid van VET en lid van de gemeenteraad in Vught
te vermijden. Arno van der Laan neemt als opvolgend voorzitter de leiding van de
vergadering over.
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Er zijn geen mededelingen.
4. Arno van der Laan stelt de huidige bestuursleden voor.
5. Lara Runne wordt voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen. Nadat Lara zich
heeft voorgesteld, stemmen de aanwezige leden unaniem in met haar benoeming en
wensen haar met instemmend applaus succes toe.
6. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
Arno van der Laan licht het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 8 april 2017
toe. De heer Frans van Hoek merkt op dat hij ook aanwezig was tijdens die vergadering,
maar dat zijn naam desalniettemin niet vermeld staat bij de aanwezigen.
7. Jaarrekening 2017
Penningmeester Adrie Hoogedoorn licht de Jaarrekening 2017 toe en beantwoordt
enkele vragen over de betaling van BTW. Commissaris Frits van der Have vraagt zich af
indien de resultaten positief zijn of het mogelijk is voorzieningen te boeken waardoor het
resultaat lager uitkomt. Adrie antwoordt hierop dat het maken van voorzieningen alleen
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dan pas is toegestaan wanneer deze per einde boekjaar al in een voorbereidend stadium
zijn en redelijk concreet zijn. De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de
aanwezige leden.
8. Contributie 2018
De penningmeester stelt voor de contributie in 2018 op hetzelfde niveau te houden als
in 2017 en te handhaven op 10 euro per jaar. Het voorstel wordt door de aanwezige
leden met algemene stemmen aangenomen.
9. Begroting 2018
Adrie Hoogedoorn licht de begroting voor 2018 toe. Enkele leden stellen voor om over te
stappen van bank om te kunnen besparen op bankkosten. Joost Reijnen stelt voor om
(eerst) in overleg te gaan met de Rabobank. Volgens hem biedt het Coöperatiefonds van
de Rabobank wellicht mogelijkheden om de geldende tarieven substantieel te verlagen.
10. Activiteitenverslag 2017
Arno van der Laan licht het Activiteitenverslag 2017 toe.
Naar aanleiding hiervan spreekt een aanwezige teleurstelling uit dat VET niet betrokken
is bij het project Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid. Arno van der Laan licht toe dat met
de gemeente is besproken of dit project gasloos kan worden gebouwd, maar dat kon niet
volgens de gemeente. De voorzitter van VET constateert dat VET in het vervolg wellicht
actiever moet inspelen op dergelijke projecten. Norbert van Wijk, bestuurslid VET en
functionaris van het Energieloket de Meierij, licht toe dat het Energieloket momenteel in
gesprek is met acht toekomstige eigenaren in Ruimte voor Ruimte.
De voorzitter van voetbalvereniging Zwaluw VFC wil weten of VET kan ondersteunen bij
de opslag van opgewekte elektriciteit in relatie tot piekbelasting. Lara Runne,
commissaris bij VET, geeft aan dat Enexis / Enpuls bezig is met een pilot voor
energieopslag die wellicht interessant kan zijn.
11. Er zijn geen vragen voor de Rondvraag.
12. Voorzitter Arno van der Laan sluit de ledenvergadering en dankt de aanwezige leden
voor hun inbreng.
Gasloos Wonen
Aansluitend is er een tweetal presentaties over Gasloos wonen. Deze presentaties worden
achtereenvolgens verzorgd door Arno van der Laan en Nicol Schermer van het bedrijf
Texel4trading.
Naar aanleiding van de presentatie van Nicol Schermer wordt een vraag gesteld over lease
mogelijkheden van een passend warmtesysteem voor individuele woningen.
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