
Verslag jaarvergadering 22 juni 2021
Online aanwezig: 17 leden (inclusief bestuur)

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De online aangesloten leden worden welkom geheten door voorzitter Marianne.

De agenda wordt zonder aanpassing vastgesteld.

Er wordt even stil gestaan bij het onverwachte overlijden van Hans van der Meijden op 2 november
2020, mede-oprichter en bestuurslid SonEnergie.

2. Terugblik jaarvergadering 2020
Destijds schriftelijke raadpleging/stemming, de aanwezige leden stemmen unaniem in met het
voorstel dat te beschouwen als verslag.

3. Jaaroverzicht 2020
M.b.t. energiescans: het antwoord op de vraag van Jan Frans over de resultaten van de energiescans
luidt: er is geen actueel compleet overzicht van de uiteindelijk genomen maatregelen naar
aanleiding van de energiescans. Onder meer een nog uit te voeren enquête zal daar meer inzicht in
geven.
M.b.t. zonnepanelen (eerst) op daken , niet op weiden merkt Wim van der Hooftop dat halft-
lichtdoorlatende panelen wellicht wel op weiden kunnen worden toegepast, in combinatie met
bijvoorbeeld aardbeienteelt.
Aangaande project Sonneroos 1 schets Marianne Wagemans het verloop van het proces en de
huidige opties: ee n aantal (5) kleinere daken met een kleinverbruikersaansluiting (max 200
panelen). Bert Gall wijst op recente brandincident(en)  met zonnepanelen, wat de verzekeraars nog
meer zal doen aarzelen om het te verzekeren tegen een redelijk bedrag.
Huub Raaijmakers: hoe maken we het aantrekkellijk voor dakeigenaren om in zee te gaan me
Sonneroos? Naast goede sier met duurzaamheid heef de dakeigenaar 15 jaar huuropbrengst en is na
15 jaar eigenaar van de complete installatie.

4. Balans, winst en verliesrekening 2020
Noud Heuvelmans geeft toelichting op de balans en winst & verliesrekening, voor de laatste keer in
zijn rol als penningmeester.

5. Bevindingen coöperatieraad
De coöperatieraad geeft aan kennis te willen nemen van de begroting 2021; deze staat inderdaad op
agenda om besproken te worden (punt 8).

6. Vaststellen jaarrekening 2020 en décharge bestuur
De jaarrrekening 2020 wordt vastgesteld en de coöperatieraad stelt voor het bestuur décharge te
verlenen. De aanwezige leden nemen dit voorstel unaniem over.

7. Wisseling bestuursleden
Het volgende wordt voorgesteld:

 Jacques den Boer treedt af als secretaris en treedt ook uit het bestuur.
 Noud Heuvelmans neemt de rol van secretaris op zich en legt de rol van penningmeester

neer.
 Daarmee is de rol van penningmeester op dit moment vacant; echter heeft iemand al

aangegeven die rol op zich te willen nemen, maar hij wil eerst nog even kennismaken met
het bestuur.



 De rol van voorzitter wordt onveranderd ingevuld door Marianne Wagemans en Luc Kruger
blijft algemeen bestuurslid.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met deze voorstellen.

8. Activiteiten en begroting 2021 en vaststelling contributie
Na de presentatie van de begroting worden de leden nadrukkelijk gevraagd om ideëen voor uit te
voeren activiteiten aan te dragen.
Naar aanleiding van de begrotingspost “Educatief project jeugd” geeft Wim van Hooft aan dat
wellicht IVN landelijk daartoe suggesties heeft, Marianne Wagemens denkt aan het betrekken van
de jeugdgemeenteraad.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de begroting en het voorstel de hoogte van het
contributie voor de leden ongewijzigd te houden op €20,= per jaar.

9. Rondvraag en sluiting
Lea van Beek vraagt of de potentiële postcoderoosleden goed geinformeerd? Ja, door het Sonneroos
bestuur.
Jan Frans Brouwers: “krijgt het  aftredend bestuurslid  nog een presentje? “ Ja, natuurlijk!

Aansluitend vindt er nog een online presentatie plaats van Pieter Lapré van Greeniuz over de
toepassing van infrarood warmtepanelen als hoofdverwarming.


