Verslag ledenvergadering VerenigingKempenenergie en coöperatie Zon op Eersel, 23 april 2018 Muzenval

Opening door voorzitter Ad van de Ven: hij memoreert de ontstaan vijf jaar geleden en benoemt de gestage
groei en de coöperatie Zon op Eersel.
Er zijn geen mededelingen.
We starten de vergadering van de vereniging Kempenenergie.
1.De voorzitter schetst de activiteiten van 2017. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage.
Nav een opmerking van een lid nemen we contact op met Green Choice inzake de overeengekomen
vergoeding om twijfel weg te nemen.
2. Ontwikkelingen 2017: het ledental groeit gestaag, vooral sterke groei in begin 2018.
3. Financiën : Roy neemt de leden mee in het financieel overzicht. Zie hiervoor de bijlage.
4. De kascontrole is afgelopen zaterdag uitgevoerd en akkoord bevonden en hebben het bestuur
gedechargeerd.
5. De kascontrolecie wordt aangevuld met een lid van de coöperatie Zon op Eersel:
Jan van de Ven.
6. Ontwikkelingen 2018:
A) Zon op ......
B) Zonnepark Welschap
C) Verhuizing Kantoor Van Rabo naar de bibliotheek Eersel in de Muzenval
D) Verdere groei van het ledental
E) Realisatie van het Loket in Oirschot( september)
F) Samenwerking met de vijf gemeenten
G) Samenwerking met relevante bedrijven.
H) Samenwerking met Groene Energieleveranciers
Er komt een vraag inzake de koers van de gemeenten inzake energiebeleid
Wij zullen hen hierop aanspreken in het komende overleg. Frans van Hoof, vertrekkend wethouder uit
Oirschot geeft aan een notitie te hebben achtergelaten aan zijn opvolgers in Oirschot.
7. Begroting 2018: Als bijlage treft u de begroting voor 2018.
8.Het bestuur is volledig herkiesbaar en anoniem herkozen. We roepen kandidaat-bestuurders op voor een
bestuursfunctie
.
9. Er zijn geen vragen in de rondvraag.
10.De ledenvergadering van de coöperatie Zon op Eersel wordt geopend.
1. De activiteiten en ontwikkelingen van 2017 passeren de Revu evenals de financiën ervan. Zie de bijlage.
2. We besluiten om de dezelfde kascontrolecie te vragen de financiële controle van de coöperatie Zon op
Eersel op zich te nemen .
3. Het tweede dak Is in aantocht op Stokkelen en er zijn al ruim honderd aanvragen.
Dit tweede dak valt onder dezelfde coöperatie .
4. Ook de coöperatie heeft derhalve een bestuur voor 2018.
5. Eric Huts maakt bezwaar tegen de publicatie van zijn adres op de website. Joep corrigeert deze
omissie .
Zeker in het kader van de privacywet zullen we hier aandacht besteden.
PAUZE

Na de pauze neemt ons gewaardeerd lid Piet Claasen ons mee in de bouw van zijn nieuwe energieneutrale woning: De HUT van PIET.
Hierna spreekt en zingt Lid PYTHIA WINIA een bijzondere feestrede ivm het vijfjarig bestaan van
KEMPENENERGIE waarmee zij erg veel applaus oogst.
De voorzitter sluit onder dank aan de twee sprekers de jaarvergadering.

Peter van der Aa , Secretaris
Bijlage: de door de voorzitter gepresenteerde sheets

