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Algemene  Ledenvergadering Energie Coöperatie Udenhout  22 september 2015 

 

Agenda 

 

1. Opening en mededelingen 
- Vaststellen agenda 

 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 september 2014 

 
3. Inleiding door ECU voorzitter Jan Snelders 

-‐  Verslag activiteiten Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout 2014 - 2015     
-‐  Speerpunten en activiteiten 2015 - 2016 

4. Besluitvorming door de leden inzake de bestuurlijke structuur en organisatie 
          Deze documenten inzake verslag ALV 30 september 2014, Financieel verslag 2014, begroting 2016, 

 
a. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september 2014 

 
b. Financiële zaken 

o Financieel verslag 2014 
o Begroting 2016 
o Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde financieel beleid 2014 
o Benoeming Kascontrolecommissie 
o Certificaatregeling 

 
c. Benoeming	  nieuw	  bestuurslid	  ECU	  

De	  ECU	  statuten	  beschrijven	  dat	  er	  vijf	  bestuurszetels	  zijn,	  twee	  daarvan	  zijn	  op	  dit	  
moment	  vacant.	  Het	  bestuur	  streeft	  ernaar	  voor	  alle	  hoekpunten	  van	  de	  trias	  energetica	  
(besparing,	  opwekking	  en	  levering)	  in	  het	  bestuur	  over	  een	  aanspreekpunt	  te	  beschikken.	  
Voor	  het	  aspect	  opwekking	  heeft	  zich	  een	  kandidaat	  aangemeld.	  	  
Het	  bestuur	  stelt	  voor	  Joris	  Straeter	  in	  het	  bestuur	  te	  benoemen.	  

5. Rondvraag  en sluiting  Algemene Ledenvergadering 
 

6. Pauze 
 



7. Voordracht door Job Swens 
Een	  van	  de	  speerpunten	  voor	  2015	  –	  2016	  is	  de	  realisatie	  van	  een	  collectief	  zonnepanelensysteem	  op	  	  
een	  deel	  van	  de	  nieuw	  te	  realiseren	  manege/rijhal	  op	  het	  sportpark.	  	  Dit	  biedt	  mogelijkheid	  aan	  hen	  die	  	  
niet	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  om	  zelf	  	  (voldoende)	  panelen	  op	  de	  eigen	  woning	  te	  plaatsen.	  
Op	  basis	  van	  de	  “Postcoderoos-‐regeling”	  biedt	  de	  overheid	  in	  haar	  energieakkoord	  de	  mogelijkheid	  	  
om	  	  met	  een	  gunstige	  belastingregeling	  deel	  te	  nemen	  in	  een	  collectief	  project.	  Met	  de	  financiële	  deelname	  	  
via	  participatie	  in	  certificaten	  krijgt	  de	  deelnemer	  of	  dividend	  op	  de	  investering	  ,	  of	  een	  goedkopere	  	  
kwh-‐prijs	  van	  de	  energieleverancier.	  	  
De	  ontwikkeling	  van	  Postcoderoos-‐regeling	  staat	  nog	  in	  de	  kinderschoenen.	  
Als	  dit	  project	  slaagt,	  wordt	  er	  inmiddels	  uitgekeken	  naar	  volgende	  soortgelijke	  mogelijkheden	  in	  Udenhout.	  
	  
De	  heer	  Job	  Swens	  adviseert	  ECU	  bij	  de	  voorbereiding	  van	  het	  collectieve	  zonnepanelensysteem.	  
We	  hebben	  hem	  gevraagd	  ons	  in	  de	  algehele	  ledenvergadering	  de	  regeling,	  de	  uitwerking	  en	  de	  
mogelijkheden	  voor	  de	  leden	  en	  Udenhoutse	  bevolking	  toe	  te	  lichten.	  	  

8. Informeel energiecafé 
Ter afsluiting van de bijeenkomst kunt u in informele sfeer nader van gedachten wisselen over de 
besproken projecten en activiteiten van ECU. 

 
 
Kortom voldoende onderwerpen om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de ECU, 
die gehouden wordt op 22 september, 20.00 uur, school De Wichelroede, ingang van Heeswijkstraat 
1b,  te Udenhout.  
 


