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Notulen Algemene Ledenvergadering Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. gehouden op 6 
september 2022 
Locatie: via online videoverbinding (ZOOM) 
 
Aanwezig namens het bestuur: Alexandra Houbiers (wnd Voorzitter, Secretaris, notulist), Paul Roholl 
(voorzitter), Martin Hoek, Hans Hamstra, Sten Boerkamp (Penningmeester). De vergadering is naast 
de aanwezige bestuursleden, bijgewoond door een 4-tal leden. 
 
Opening 
De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Paul Roholl kan 
wegens gezondheidsredenen de vergadering niet voorzitten. Hij neemt wel deel aan de vergadering.  
Alexandra Houbiers leidt als waarnemend voorzitter deze vergadering.  
De agenda is gepubliceerd op de website en is onderdeel van deze notulen.  
De voorzitter bespreekt de spelregels van de vergadering en de agendapunten die aan de orde zullen 
komen. 
 
1 - Benoeming en herbenoeming bestuursleden 

Toelichting 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 
- Bestuurslid Paul Roholl (voorzitter) is afgetreden per 6 september 2022. Niet herbenoembaar.  
- Bestuurslid Martin Hoek is afgetreden per 6 september 2022. Niet herbenoembaar. 
- Bestuurslid Alexandra Houbiers is herbenoemd per 30 september 2022 tot uiterlijk 1/2/2023. Zij zal de 

functie van secretaris blijven vervullen. 
- Het tijdvak is afhankelijk van het moment waarop nieuwe bestuursleden worden benoemd en voldoende 

zijn ingewerkt. Dit ter beoordeling van het bestuur.   
 

Benoeming bestuursleden. 
Met algemene stemmen zijn Rita Oppenhuizen en Geert Kotter in de functie van bestuurslid benoemd. 
Geert Kotter zal de functie van voorzitter vervullen. 

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

 
2- Dank aan Paul Roholl. Voorzitter dankt namens bestuur Paul Roholl, oprichter en voorzitter bestuur 
Weesp Eco Energie. Oprichter Platform Weesp Duurzaam. 
Paul Roholl spreekt woord van dank aan Martin Hoek en Alexandra Houbiers voor het mede tot stand 
brengen van de energiecoöperatie en het Platform Weesp Duurzaam 
 
3- Rondvraag,  geen vragen.  
 
4- Sluiting vergadering om 20.30 
 
Getekend:  
PJM Roholl (voorzitter) AJJ Houbiers (wnd voorzitter en secretaris) 

 

 


