Algemene Ledenvergadering Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A.
30 juni 2022
Beste leden, vrijwilligers en ZZP-medewerkers van Weesp Eco Energie,
Het bestuur van Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. nodigt je uit om als lid,
vrijwilliger en ZZP-medewerker van de coöperatie de eerste Algemene Ledenvergadering (
ALV) bij te wonen.
Deze wordt gehouden op donderdag 30 juni 2022.
Locatie SAW gebouw Papelaan 126 B Weesp.
Inloop 19.30 uur met koffie en thee
De vergadering start 20.00 uur.
Alleen leden hebben in de Algemene Ledenvergadering stemrecht.
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
20.00 - 20.45 uur: Algemene Ledenvergadering (ALV)
Intro
1 - Verslag van het bestuur over het jaar 2021
2 - Vaststelling van de jaarrekening over 2021
3 - Verlenen van kwijting aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid over 2021
4 - Benoeming en herbenoeming bestuursleden
lidmaatschap bestuur
Paul Roholl, Alexandra Houbiers en Martin Hoek start lidmaatschap bestuur volgens Akte
van oprichting/Statuten op 30/9/2019. Einde 30/9/22
Hans Hamstra start lidmaatschap bestuur 28/9/2021. Einde 28/9/2024. Bestuurslid.
Sten Boerkamp start lidmaatschap bestuur 15/2/2022. Einde 15/2/2025, Penningmeester.
Aftreden en Herbenoeming bestuursleden
- Aftreden bestuurslid Paul Roholl (voorzitter) per 30 september 2022. Niet herbenoembaar.
- Aftreden bestuurslid Alexandra Houbiers (secretaris en plaatsvervangend voorzitter) per 30
september 2022. Herbenoembaar per 30/9/2022 tot uiterlijk 1/2/2023. Tijdvak is afhankelijk
van het moment waarop nieuwe bestuursleden worden benoemd en voldoende zijn ingewerkt.
Dit ter beoordeling van het bestuur.
- Aftreden bestuurslid Martin Hoek per 30 september 2022. Herbenoembaar per 30/9/2022.
Zo kort mogelijk. Tijdvak is afhankelijk van het moment waarop nieuwe bestuursleden
worden benoemd en voldoende zijn ingewerkt. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Voordracht en Benoeming bestuurslid
Voordracht Rita Oppenhuizen in de functie van bestuurslid.
Vacatures bestuursleden
Er zijn twee vacatures voor nieuwe bestuursleden, specifiek voor de functie van voorzitter en
secretaris.
5- Dank Paul Roholl, oprichter en voorzitter bestuur Weesp Eco Energie. Oprichter Platform
Weesp Duurzaam
6- Rondvraag en Sluiting vergadering
20.45 – 22.00 uur: informatief gedeelte
Een interactieve bespreking van de lopende initiatieven van Weesp Eco Energie op
het gebied van de energietransitie, subsidies, de plannen voor de toekomst.

Stukken
De stukken die voor de ALV relevant zijn, kun je inzien op de website van Weesp
Duurzaam https://weespduurzaam.nl/documenten/
Aanmelden:
Wij verzoeken je vriendelijk om ons zo spoedig mogelijk, liefst voor 27 juni, via een retour
email aan te geven of je de vergadering wilt bijwonen.
Indien er onvoldoende beschikbare plaatsen zijn, dan zullen de plaatsen allereerst beschikbaar
worden gesteld aan de leden, en vervolgens aan de vrijwilligers en ZZP-ers. Dit alles op
volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
Ter info:
Voor deelnemers aan het collectieve zonnestroomproject Weesperzon2021 wordt in het
najaar een bijeenkomst gehouden.
Er zijn twee vacatures voor nieuwe bestuursleden, specifiek voor de functie van voorzitter en
secretaris. Mocht je hier belangstelling voor hebben, laat het ons weten via
bestuur@weespduurzaam.nl.

Wij zien u graag op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 30 juni.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Energiecoöperatie Weesp Eco Energie
Paul Roholl
Alexandra Houbiers
Martin Hoek
Sten Boerkamp
Hans Hamstra

