Concept Verslag Algemene Leden Vergadering 25 oktober 2021
(goed te keuren in ALV-vergadering)
Locatie: Nivonhuis, Eerbeek
Aanwezig: 18 leden waaronder het bestuur (zie kopie presentielijst)
Afzegging met bericht: 7 leden
Notulist: Hans Versloot
____________________________________________________________

1.
Opening
Voorzitter Jan Emmerzaal heet iedereen hartelijk welkom. Omdat er nieuwe
gezichten in de zaal zijn stelt iedereen zich kort voor.
2.
Mededelingen
In de pauze is er gelegenheid om met Gemmeke Caron te spreken over het
energieprojekt.
3.
Verslag ALV 21 juli 2021
Het verslag van 21 juli 2021 wordt goedgekeurd door de aanwezigen.
4.
Brummen Energie
a. Jaarrekening
Voorzitter meldt dat er voortaan een ‘bestuursparagraaf’ bij de jaarrekening
gevoegd zal worden om de jaarrekening inhoudelijk te duiden.
Ook zal de volgende keer een bestuurlijk jaarverslag bijgevoegd worden.
Zie bijgaande notitie ‘verslag van de penningmeester’
De voorzitter benadrukt dat er veel werk te doen is en dat het nog steeds moeilijk
blijkt om vrijwilligers te vinden.
Het wordt steeds belangrijker om ons af te vragen waar we ons als
BrummenEnergie mee bezig moeten houden? Besparingen? Advisering, Projecten?
We zullen daar als bestuur op terug komen.
b. Verslag bevindingen Kascommissie
Eric Leenders (KC) geeft toelichting op de jaarcijfers en zijn visie als accountant. Zie
‘verslag kascommissie’ in de presentatie.
Jan Emmerzaal geeft een toelichting op de keuze voor AACC als externe partij
(accountant). AACC is bekend met onze problematiek en we mogen van hen ook
advies verwachten bij verandering of aanpassing van structuur.
Vraag: wat zijn de verwachte inkomsten met zonenergie?
De forecast is dat er pas na 6-7 jaar winst wordt gemaakt. Er kan eigenlijk geen

direct antwoord worden gegeven.
De vergadering stemt in met het voorstel van de KC en verleent decharge aan het
bestuur.
c. Benoeming Kascommissie 2021
deze bestaat uit Eric Leenderts en Pieter Rijzebol
5.
Bestuur
a. Afscheid Willem de Jager
Jan houdt korte toespraak en overhandigt Willem een cadeau. Willem dankt met een
kort overzicht van de geschiedenis van BE.
b. Benoeming Hans Versloot
De vergadering keurt de benoeming van Hans goed.
c. Rooster van aftreden
Termijn van Jan Emmerzaal loopt af. Verlenging was in de vorige ALV al
goedgekeurd.
6.
Stand van zaken IJsselwind
zie de presentatie zoals gepubliceerd op de site (tevens bijgevoegd).
De rapportage is afgestemd met de andere partijen die deel uit maken van
IJsselwind.
Korte uitleg over de samenwerking met andere coöperaties. Het gaat over de
ontwikkeling, het bouwen en de exploitatie van 3 windmolens. Huidige stand van
zaken: het project bevindt zich in een moeilijke fase. Voorjaar 2021 uitspraak van
RvS.
Vraag: Wordt het normenkader vanuit het landelijk bestuur geregeld?
Antwoord: In principe is de Provincie het bevoegde gezag om normen te bepalen.
Vraag: Hoe zit het met het draagvlak van omwonenden?
Antwoord: We proberen met iedereen in gesprek te blijven om het draagvlak zo
groot mogelijk te houden.
Vraag: Blijven de risico’s voor BE hetzelfde bij een mogelijke doorstart van
het project?
Antwoord: Ja, risico’s worden niet groter.
7.
Rondvraag
Vraag: Hoe ziet het bestuur het Uitnodigingskader van Brummen?
Antwoord: de positie van coöperaties wordt redelijk erkend. Partijen mogen plannen
indienen.
8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.

