
CONCEPT  Verslag ALV energiecoöperatie SonEnergie u.a.

Datum: 20 mei 2019, 20.00 uur

Locatie: Café Expreszo in de sporthal De Landing in Son en Breugel

1. De voorzitter, Jan-Frans Brouwers, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
Aanwezig zijn 17 Leden en 8 leden hebben zich afgemeld.

3. Ingekomen stukken
Geen

4. Goedkeuring verslag ALV 31 mei 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

5. Jaarverslag 2018-2019
Het aantal leden is gegroeid van 138 tot 152.

Vanaf dit jaar zijn de eisen van de Nederlandse regering niet meer vrijblijvend: “In de
toekomst uiteindelijk geen gas”, regenwater wordt niet meer door het riool afgevoerd, en
grote aantallen windmolens en zonpanelen dienen te worden aangebracht. Dat bracht het
bestuur van de Regio tot zware doelstellingen, zoals bijv. zonpanelen op alle daken.

De acties van Sonergie in dit jaar zijn aangetast met veel pech:
- bijna alle projecten voor……. zonpanelen zijn tot nu door tegenval niet geslaagd. Maar
mede door steun van ECCO is er toch hoop. Ook is er uitzicht op nieuwe projecten.
- De meer dan eens voorgekomen wisseling van de wethouder voor het klimaat heeft onze
activiteiten gehinderd.

6. Balans, Winst en Verliesrekening 2018
De penningmeester, Noud Heuvelmans, doet zijn verslag. De suggestie om de infrarood
camera voor € 1 op de balans te laten staan wordt overgenomen.

7. Bevindingen Coöperatieraad
De coöperatieraad keurt de financiële stukken goed en stel voor het bestuur decharge te
verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.

8. Vaststellen jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 wordt met instemming van de vergadering vastgesteld. En begroting
2019 wordt goedgekeurd.



9. Wisseling leden van de Cooperatieraad.
Jan Frans meldt het aftreden van Arnold van der Broeken Erik van Rossem, en aansluitend
daarop de benoeming van Geert Bruinsma en Bert Gall.

10. Wisseling leden van het bestuur
Theo van der Ros had zijn verzoek om af te treden als secretaris al in januari van dit jaar
gedaan. Jan-Frans prijst zijn waarde als kritisch lid van het bestuur maar hij aanvaardt het
verzoek. Daarna stelt hij voor om in zijn plaats Jacques den Boer te benoemen als secretaris.
De aanwezige leden stemmen met deze benoeming in.

De eerste taak van de net benoemd secretaris is daarna het melden van aftreden van Jan-
Dirk van Arkel en Jan-Frans Brouwers. En meteen daarop vraagt hij de goedkeuring van de
leden voor de benoeming van Marianne Wagemans als nieuwe voorzitter en Arnout Roos als
bestuurslid.

De nieuwe voorzitter, Marianne, dankte de vergadering voor het vertrouwen in haar nieuwe
positie en dankte de afgetreden bestuursleden voor hun waardevolle bijdrage in de
afgelopen 6 jaar.

11. Begroting en contributie 2019
De begroting is helder. De post Sonenergiescan wordt nader toegelicht. De aanwezigen
stemmen in met de begroting en met het voorstel om de contributie te handhaven op € 20,-
per jaar.

12. SonEnergiescan
Noud beschrijft het plan voor een Sonenergiescan. Deze scan wordt aangeboden aan de
leden voor een eigen bijdrage van € 75,- per scan. Noud volgt intussen een cursus die hem
traint deze scans te kunnen maken. De cursus wordt door SonEnergie betaald. De
verwachting is dat er 10 tot 20 scans per jaar verricht kunnen worden. Met de opbrengsten
van deze scans kan er vervolgens een ander lid de cursus volgen waardoor de kennis
verspreidt wordt.

13. Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt.

14. Sluiting
Gevolgd door een gezamenlijk drankje


