Kort verslag van de EBEM algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2012 om
20.00 uur.
Plaats:
Aanwezig:

ABK Huis Hall.
Jaap Ypma, Anton Kip, Adriaan Brand, Ton Besteman, Janet van Rheenen-Kerkhof
en Balte Wolkenfelt.
Afmeldingen van: Kick Leijh, Dick van de Woude, John Bouwmeester, Wim Hoijink.
Welkom.
Jaap heette de aanwezigen (ongeveer 45 personen) hartelijk welkom, in het bijzonder mevrouw
Beelen, wethouder gemeente Brummen.
Ton vermeldt dat vanaf vanavond de EBEM staat voor

Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij.
De vergadering begon met een korte toelichting op de huidige stand van zaken.
Tevens werd de doelstelling en missie van de EBEM nog eens toegelicht.
Opmerkingen die in het kader van dit onderwerp naar voren kwamen, waren;
 EBEM is momenteel in overleg met energieleveranciers om te komen tot een gunstig
leveringscontract voor leden van de EBEM en eventueel klanten voor hernieuwbare energie
en gas.
 Mevrouw Beelen merkte op, dat in het voorjaar van 2013 oplaadpalen voor elektrische
auto’s geplaatst worden in de kernen Brummen en Eerbeek.
 Gemeente en EBEM zijn in overleg over de ontwikkeling van solarparken op de Elzenbos
Brummen en aan de Doonweg in Eerbeek, waarbij over de Doonweg ook in samenwerking
met Industriewater Eerbeek.
 Kwartiermaker Adriaan Brand doet de suggestie om zonnepanelen te plaatsen op het dak
van het nieuwe gemeentehuis Brummen.
 Kwartiermaker Jaap geeft aan dat de VAR in Wilp al groene stroom produceert uit
groenaval uit de gemeente Brummen en dat dit in principe leverbaar zou kunnen zijn voor
burgers in de gemeente Brummen. Hier zal binnenkort overleg over plaatsvinden om
bovenstaande te realiseren.
 De EBEM streeft ernaar om na de oprichting een herkenbaar punt binnen de gemeente te
hebben waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor vragen en informatie.
Vervolgens kwamen de conceptstatuten aan de orde. Het kernagendapunt van deze avond, omdat de
kwartiermakers deze inspraakronde nog wilde houden, voordat de EBEM formeel opgericht kan
worden na het passeren van deze akte bij de notaris.
Onder leiding van kwartiermaker Balte Wolkenfelt en de heer G. Bierman werden de artikelen
doorgenomen en besproken.
Opvallend veel deelnemers hadden de conceptstatuten grondig bestudeerd, want er ontstond een
levendige discussie rond de diverse artikelen.
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Diverse opmerkingen zijn aanleiding voor de kwartiermakers om deze nog eens binnen de
juridische werkgroep onder de loupe te leggen voor eventuele aanpassing van de genoemde
artikelen. Onder andere betreft dit, meer helderheid aan te brengen omtrent missie en visie van de
EBEM en nog eens te kijken naar de termijn van de bespreking van jaarrekeningen in de algemene
ledenvergadering. Deze ledenvergadering zou buiten de zomervakanties moeten vallen.
Ook vond er een goede informatie-uitwisseling plaats over de wijze waarop de coöperatie
uitvoering gaat geven aan haar doelstellingen.
De uitvoering van activiteiten zal o.a. in handen komen van de op te richten werkmaatschappijen,
de zogenaamde BV ‘s, waardoor financiële risico’s voor de leden vermeden kunnen worden. In
deze constructie blijft de coöperatie, als enige aandeelhouder, de zeggenschap behouden over de op
te richten BV’s.
Vervolgens kwam ook het participatiereglement aan de orde, waarin de spelregels benoemd worden
waarop participatie bewijzen uitgegeven worden.
Met name kwam naar voren, dat bijvoorbeeld na een eerste termijn van vijf jaar, de leden een keuze
moment zouden moeten hebben of zij dat vervolgens weer automatisch voor vijf jaar willen
vastleggen of daarin een kortere termijn kunnen bedingen.
Ook dit punt zal door de kwartiermakers bekeken worden en het reglement zal tevens in de Eerste
Algemene Ledenraadsvergadering, die gepland staat voor eind januari 2013, ter goedkeuring
worden voorgelegd. .
Verder merkte Jaap op, dat het participatie bedrag van € 50,- in deze vergadering geen aanleiding
gaf tot vragen.
De eerste algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 24 of 31 januari 2013.
In de maand december/januari zal er een oproep gedaan worden (via de mail ) aan de aspirant leden
om zich aan te melden als lid van de EBEM.
Tevens is er dan ook de mogelijkheid om aan te geven welke actieve functie men eventueel wil
vervullen binnen de EBEM.
Na opgave wordt men uitgenodigd voor deze eerste algemene ledenvergadering.
In de rondvraag werd gevraagd of ook leden projecten kunnen aandragen, zo werd o.a. met de
gedachte gespeeld om een project Energie Mix op te starten.
De kwartiermakers juichen dit zelfs toe, want juist de keuze voor de coöperatievorm staat voor
samen met de leden onze doelen gestalte gaan geven.
Na een dankwoord aan de kwartiermakers van één der deelnemers, sloot Jaap, als voorzitter van de
EBEM de vergadering.
De volgende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdagavond 24 of 31 januari 2013.

Via de website en per mail wordt de datum bekend gemaakt.
Reserveer die data in uw agenda!
info@ebem.nu
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