
 

 

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.  

 

De derde ALV van dit jaar vindt plaats op 29 november 2022. 

 

De vergadering vindt Online plaats.  

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

De vergadering start om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 duren 

Alleen leden hebben in de Algemene Ledenvergadering stemrecht. 

De stukken die voor de ALV relevant zijn, kun je inzien op de website van Weesp Duurzaam   

 

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) op 29 september 2022 

1. OPENING 

2. BEGROTING 2023 

A) Begroting 2023 ter goedkeuring.  Volgens de statuten, Artikel 14, lid 3, legt het 

bestuur uiterlijk een maand voor het verstrijken van het boekjaar de begroting 

voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor. We leggen hierbij het concept 

jaarplan 2023 met bijbehorende begroting voor.  

Noot 17/11/2022: We zijn nog met de gemeente in overleg. De verwachting is dat 

we conform concept plan (zie bijlage), waarvoor we deze week een nieuwe 

officiële subsidieaanvraag doen, voor 2023 weer onze organisatie subsidie zullen 

gaan ontvangen. De formele beslissing verwachten we pas na de kerst.  

B) Ter informatie vervolg zonopwekking: Er is 7/11/2022  een projectsubsidie 

toegekend door gemeente Amsterdam: “Haalbaarheid collectieve 

zonopwekking Weesp” a €15.000. 

Het betreft de haalbaarheid voor collectieve zonopwekking op daken van 

bedrijventerrein Hogewey. Dit betreft een onderzoek om tot een nieuw 



WeesperZon project te komen in 2023. Doel: 3 a 4 intentieverklaringen van 

dakeigenaren. Het project loopt tot maart 2023.   

 

3. PROGRAMMA BIJEENKOMST MEERJARENPLAN OP 19 JANUARI 2023 TER 

INFORMATIE 

Weesp Eco Energie (WEE) en Weesp Duurzaam (WD)  “na 3 jaar pionieren naar 

consolideren en uitbouwen “   

Een bijeenkomst voor alle vrijwilligers, ZZP-ers, belangstellenden van Weesp 

Duurzaam en leden van Weesp Eco Energie  

We hopen dat we dan fysiek bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn zodat we 

elkaar kunnen ontmoeten.  

 

 

In oktober heeft het bestuur 2 visiedagen gehad.  

De uitkomsten daarvan willen we graag delen als input voor de koers voor de 

komende jaren.  

 
Het doel van de avond is meedenken/input ophalen t.a.v. een meerjarenplan 

voor Weesp Duurzaam en Weesp Eco Energie.  

Zodat we onze plannen kunnen toetsen en aanvullen.  

  

4. W.V.T.T.K. 

5. SLUITING 

 

Graag tot ziens.  

Met vriendelijke groet,  

het bestuur van Energiecoöperatie Weesp Eco Energie 

Geert Kotter 

Alexandra Houbiers 

Sten Boerkamp 

Hans Hamstra 

Rita Oppenhuizen 


