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Algemene  Ledenvergadering Energie Coöperatie Udenhout  6 oktober 2016  

 

Agenda 

 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 22 september 2015 
 

4. Reflectie o verenigingsjaar 2015 - 2016 
-  Verslag activiteiten Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout 2015 2016  

 Bestuur en werkgroepen    
-  Speerpunten en activiteiten 2016 -2017 

5. Financiële aangelegenheden 
         

o Financieel verslag 2015 *) 
o Begroting 2017 
o Verslag Kascommissie 
o Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde financieel beleid 2015 
o Benoeming Kascontrolecommissie 
 

                                *)  De financiële jaargegevens worden u tijdens de vergadering uitgereikt. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
 

7. Organisatieontwikkeling 
Voortgang, projecten, resultaten ECU. 
Discussie met de aanwezigen aangaan inzake ontwikkel- en realisatiekracht van ECU, plannen voor 
(projectmatige) samenwerking met Energie Coöperatie Berkel Enschot BEC, zichtbaarheid ECU 
en hoe dat vorm te geven. 
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8. Rondvraag  en sluiting  Algemene Ledenvergadering 
Vaststelling volgende bijeenkomst voorjaar 2017 
 

9. Pauze 
 

10. Voordracht door Jan Schouw 
           Jan Schouw mag worden omschreven als ondernemer, verbinder en procesbegeleider in projecten  
         van concepten naar  realisatie.  
         Daarnaast is hij nauw verbonden aan de Bredase Energiecoöperatie BRES.  
         De doelstellingen van ECU en BRES komen voor een groot deel overeen, echter BRES bestaat al  
         Langer en loopt in ontwikkeling en activiteiten voor op onze vereniging.  
         We kunnen leren van hun kennis en ervaring. 
 
         De projecten hebben betrekking op verbetering van de energieprestatie van bestaande woningen,  
         ontzorgen en participatie van leden en bewoners, financiering en levering van bepaalde producten en  
         diensten en behalen van schaalvoordelen. 
         Ze richten zich op lokaal opwekken van betaalbare duurzame energie via zon en wind, de leden  
         Aanbieden van lokaal opgewekte groene stroom.  
         De kern ligt echter bij de participatie van leden en bewoners. 
         Wat is de les die wij kunnen leren om binnen onze dorpsgemeenschap de geformuleerde doelen te bereiken? 
 
 

11. Afsluiting 
 
 
 Kortom voldoende onderwerpen om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering EC Udenhout, 
 die gehouden wordt op 6 oktober, aanvang 20.00 uur in het Kruisgebouw van de Peppel, ingang    
 Zeshoevenstraat 31, te Udenhout.  
 
 


