Verslag Algemene Leden Vergadering 21 juli 2021
goedgekeurd in de ledenvergadering van 25 oktober 2021
Aanwezig: 18 leden waaronder het bestuur.
Afzegging:

7 leden

N.B.: Dit verslag is een aanvulling op de powerpointsheets die zijn getoond tijdens
de vergadering. Deze sheets zijn beschikbaar via onderstaande link:
https://brummenenergie.nl/images/alvs/210721-alv-presentatie.pdf

Opening
Voorzitter Jan Emmerzaal heet iedereen hartelijk welkom. Ook deze keer weer een
aantal nieuwe leden. Iedereen stelt zich kort voor.

Mededelingen
Geen

Verslag ALV 21 juli 2021
Het verslag van 14 september 2020 wordt goedgekeurd door de aanwezigen.

Brummen Energie
Financiële verslaglegging 2020. De concept verslaglegging 2020 is niet akkoord
bevonden door de kascommissie N.a.v. de daaropvolgende discussie tussen bestuur
en kascommissie 2020 en de groeiende omvang van de projectactiviteiten is de
huidige wijze van verslaglegging tegen het licht gehouden. Er heeft overleg
plaatsgevonden met een drietal externe partijen mbt de verslaglegging. Hierbij zijn
een drietal aspecten van belang: de inrichting van de verslaglegging, de feitelijke
verslaglegging en de het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Offertes zijn
opgevraagd en een keuze wordt komende weken gemaakt. Naar verwachting zal dit
meerkosten tot gevolg hebben. Keuze wordt pas gemaakt als helder is van waaruit
de meerkosten zullen worden betaald. De inhoudelijk behandeling de Jaarstukken
2020 zal plaatsvinden op volgende ALV.

Stand van zaken projecten

Zon op IJsselruiters

–

Guus Köster

Zie sheet 6 tm 8

Zonnepark Elzenbos -

Guus Köster/Jaap Ypma

Zie sheet 9 tm 16

Zonnepark Eerbeek –

Guus Köster

Zie sheet 19 tm 25

IJsselwind

- Jan Emmerzaal

Zie sheet 26

RREW- Regeling Reductie Energieverbruik Woningen – Gemmeke Caron
Zie sheet 27 tm 30

Mogelijk nieuwe projecten - Jan Emmerzaal
Zie sheet 31 tm 32

Stand van zaken overige activiteiten
De samenwerking tussen BE en Gemeente is afgelopen periode zowel op ambtelijk
als bestuurlijk nivo aanzienlijk verbeterd. Zie sheet 34

Regionale Energiestrategie/samenwerking Energiecooperaties – Els Holsappel

Zie sheet 35 tm 49

Bestuurssamenstelling – Jan Emmerzaal
Jaap Ypma zijn 3e termijn loopt af. Volgens de statuten kan Jaap niet herbenoemd
worden. De voorzitter bedankt Jaap voor zijn jarenlange inspanningen voor en grote
betrokkenheid bij BE en natuurlijk de diverse projecten die hij heeft geïnitieerd en
heeft begeleid.
De termijn van voorzitter Jan Emmerzaal loopt af en hij wordt voorgedragen voor
herbenoeming. De vergadering gaat akkoord.

Rondvraag
Geen vragen.

