AGENDA (begeleidende tekst)
ALV #4. Energie Coöperatie Bunnik
Datum: 22 juni 2022
Locatie: Dorpshuis, Odijk
NB Alle documenten voor deze vergadering vindt u op de site van de ECB:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Opening en vaststellen van de agenda (vrzt)
Vaststellen van Verslag ALV #3 d.d. 22-06-2021 (vrzt)
Inventarisatie van rondvragen (vrzt)
Bestuurswisseling (secr)
Pieter van der Grift heeft ‘zijn bestuurslidmaatschap beëindigd per februari 2022. Het
bestuur is in overleg met diens achterban over een opvolger.
Per juni 2022 heeft Susanne van Suylekom te kennen gegeven dat haar
werkzaamheden voor Vattenfall niet langer te verenigen zijn met het
bestuurslidmaatschap. Voor haar is een vacature gesteld.
Mededingen van het bestuur (vrzt)
a. Versterking bestuur voor coördinatie vrijwilligers
ECB wil de bewoners van de 3 dorpskernen graag ondersteunen bij het
verduurzamen van hun woning en omgeving. Onze vrijwilligers infomeren en
adviseren over energiebesparing en woningverbetering. Een nieuw
aandachtsgebied is energiearmoede.
Voor coördinatie en verdere uitwerking zoeken we een nieuw bestuurslid die
deze belangrijke taak vorm wil geven.
b. Vrijwilligers
Het afgelopen jaar zijn er door onze vrijwilligers weer de nodige inwoners van
de gemeente Bunnik voorzien van energieadviezen en warmtescans. Het
bestuur wil hier graag bij stilstaan.
c. Collectieve inkoop Warmtepompen
De gasprijzen zijn dit jaar enorm gestegen. Er is een mooi subsidieprogramma
vanuit de overheid om de aanschaf van een warmtepompen te stimuleren.
Daarom organiseren ECB een collectieve inkoop actie voor hybride
warmtepompen.
Visie ECB over warmte transitie (A. von der Heijdt)
De gemeente heeft een transitievisie opgesteld over hoe de gemeente in 2050
aardgasvrij te worden. De eerste stap om dit te doen is het isoleren van de gebouwen.
ECB onderschrijft dit eerste punt maar ziet graag dat er meer ambitie wordt getoond.
Het bestuur wil graag van de leden weten hoe hoog de ambitie moet zijn.
Jaarverslag 2021 (vrzt)
Door de zachte winter en Corona is er beperkt ondersteuning en advisering geweest
voor bewoners uit onze gemeente. Wel is er afgelopen jaar veel energie gestoken in
uiteenlopende activiteiten om deel te nemen in de ontwikkeling van 3 zonnevelden en
het stimuleren van zon op dak projecten. In het jaarverslag 2021 wordt hierover
gerapporteerd.
Financieel jaarverslag 2021 en decharge van het bestuur na verslag van de
kascommissie (pmst)

In het financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan de leden over de
financiële bedrijfsvoering van ECB. (noem hier het kantoor) stelt ten behoeve van de
ECB de jaarrekening op. De kascommissie beoordeelt de in- en uitgave van ECB en
geeft hierover advies en akkoord.
De kascommissie zal een mondelinge toelichting geven op de jaarrekening 2021
9. Samentelling kascommissie 2022 (pmst)
Het is gebruikelijk dat er 1 lid van de kascommissie afzwaait en deze wordt vervangen
door een aanwezig lid van de ALV. Erwin Trapman is het aftredende lid van de
kascommissie.
10. Stand van zaken ontwikkeling van de 3 zonneweiden (vrzt. scrt).
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet om in onze gemeente een drietal
zonnevelden te ontwikkelen. Hierbij is de inzet om 50% eigendom te bewerkstelligen.
Dit sluit aan de beleidskaders van de gemeente en onze ambitie om actief bij te
dragen om onze gemeente te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen van Parijs te
halen. Wij doen dit niet alleen. Wij krijgen hierbij ondersteuning van Energie Samen
en Energie van Utrecht. Deze partijen helpen ECB bij het aantrekken van geld o.a. uit
het Ontwikkelfonds en ondersteunen de ECB bij het professionaliseren van de
organisatie.
We informeren u graag nader over ontwikkelingen van de volgende projecten:
a. Werkhoven (LC-energy)
b. Werkhoven (BHM solar)
c. A12 – Limesbaan
11. Crowdfunding (scrt)
Voor de ontwikkeling van de zonnevelden is geld nodig. Graag halen we dit lokaal op
door middel van crowdfunding. De aankomende periode willen we dit op de volgende
wijze gaan doen.
12. Rondvraag (vrzt)
13. Sluiting (vrzt)

