
Algemene Ledenvergadering Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. 

Beste leden van Weesp Eco Energie, 

Het bestuur van Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. nodigt je uit om als lid van de 
coöperatie de Algemene Ledenvergadering ( ALV) bij te wonen. 

Er staan twee vergaderingen gepland: 

- de eerste ALV op 6 september 2022. 

- de tweede ALV op 14 september 2022. 

De vergaderingen vinden online plaats. Na aanmelding ontvang je zsm de link om deel te nemen. 
De vergadering start beide keren om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 duren. Alleen leden 
hebben in de Algemene Ledenvergadering stemrecht. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) op 6 september 2022 

Intro 

1 - 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 bestuursleden

Voordracht Rita Oppenhuizen in de functie van bestuurslid. 

Voordracht Geert Kotter in de functie van voorzitter.

 

Vacatures bestuursleden 

Er is een vacature voor een nieuw bestuurslid, specifiek voor de functie van secretaris. 

5. Dank Paul Roholl, oprichter en voorzitter bestuur Weesp Eco Energie. Oprichter Platform Weesp 
Duurzaam 

6. Rondvraag en Sluiting vergadering 



Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 september 2022 

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. Rondvraag en Sluiting vergadering

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 via een retour email aan te geven welke vergadering je wilt 
bijwonen. 

Na aanmelding ontvang je zsm de link om deel te nemen. 

Ter info

In november vindt de ALV plaats ten aanzien van de het Jaarplan voor 2023. We hopen dat de leden
en de vrijwilligers en ZZpers van Weesp Eco Energie dan fysiek bij deze bijeenkomst aanwezig 
kunnen zijn zodat we elkaar dan kunnen ontmoeten. 

Voor deelnemers aan het collectieve zonnestroomproject Weesperzon2021 wordt in het najaar een 
bijeenkomst gehouden. Er is een vacature voor een nieuw bestuurslid, specifiek voor de functie van 
secretaris. Mocht je hier belangstelling voor hebben, laat het ons weten via 
bestuur@weespduurzaam.nl. 

Graag tot ziens. 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Energiecoöperatie Weesp Eco Energie 

Paul Roholl 

Alexandra Houbiers 

Martin Hoek 

Sten Boerkamp 

Hans Hamstra


