Verslag Algemene Leden Vergadering Coöperatie Opgewekt Maas en Waal 2018
20 april 2018 in Basisschool De Octopus te Horssen
1. Opening en mededelingen
Afwezig met kennisgeving: Mária Beuving, Michel Lepoutre, Arno Gubbels en Erna van Elk
2. Verslag vorige Algemene Leden Vergadering ALV
Voorzitter Han Blok stelt het verslag ter discussie Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag 2017
De voorzitter licht punt 5 nog extra toe: extra coöperatie is nodig; dit in tegenstelling met wat eerder
is gezegd. Zo blijven de financiële stromen van coöperatie en postcoderoosproject gescheiden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2017
De penningmeester, Els Romijnders, licht aan de hand van een powerpointpresentatie het verslag
toe:
 AVB verzekering, aansprakelijkheidsverzekering, is bedoeld voor wangedrag van
bestuursleden en als je schuld hebt. We hebben geen schuld. We hebben wel een schadeen aansprakelijkheidsverzekering bijv. als de panelen van het dak waaien.
 De afschrijving geschiedt in 15 jaar; daarna gaan de panelen naar SPOM.
 Er is een ledenreserve dekking
 Er is ook een algemeen spaarpotje met diverse andere inkomsten We keren dus niet ALLE
winst uit.
Met een instemmend applaus wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd.
5. Voorstel dividenduitkering over 2016
Octopus geeft dit jaar €6,-- dividendopbrengst, De Laak in Wamel €3,-De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde dividenduitkering.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
Jan Rodenburg en Lucas Korenromp hebben de kas gecontroleerd en geven de leden advies de
rekening goed te keuren. De vergadering benoemt beide heren opnieuw als lid van de
kascontrolecommissie.
7. Verlenen décharge aan het bestuur
De vergadering verleent décharge aan het bestuur.
8. Vaststelling begroting 2018
Het punt ‘studiekosten’ wordt toegelicht: deze kosten worden gemaakt voor het volgen van een
cursus bij de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’.
De begroting wordt conform het voorstel vastgesteld.
9. Bestuursaangelegenheden (rooster aftreden, werven nieuwe bestuursleden).
 Frans Lowiessen is vanwege drukke nieuwe baan teruggetreden.
 Op de volgende ALV wordt een rooster van aftreden gepresenteerd en worden mogelijk een of
meerdere nieuwe kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld.
 Bert Beuving uit Druten is als PR- en website-functionaris als ondersteuner toegetreden.
10. Informatie over voortgang





De Appelhof in Druten is om diverse redenen niet haalbaar.
De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen is nieuwbouw. Dat duurt allemaal nog. Zonnepanelen
horen bij het gebouw, dus die komen in de algemene kosten. Blijft voorlopig ongewis welke rol
we hier kunnen spelen.
Het postcoderoosproject komt aansluitend op de vergadering aan de orde.

11. Rondvraag
Jorg Lanssen, onze ICT-man, heeft voor de beide projecten een digitaal volgsysteem gemaakt, zodat
de leerlingen van beide scholen de opbrengsten kunnen volgen.
Het ziet er prachtig uit. Ook via onze website zijn de resultaten te volgen.
12. Sluiting 20.15
Dank aan basisschool de Octopus voor de gastvrijheid.

Aansluitend: Informatie over saldering, verschillende mogelijkheden en regelingen om zonne-energie
te gebruiken, postcoderoosregeling (pcr) en over ons voorgenomen eerste PCR-project
Hiervoor zijn ook de mensen uitgenodigd, die eerder hebben aangegeven belangstelling te hebben
om te participeren in het project.

HvE, 10 mei 2018

