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Notulen Algemene Ledenvergadering Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. gehouden op 
29 november 2022 
Locatie: via online videoverbinding (ZOOM)  

Aanwezig namens het bestuur: Geert Kotter ( voorzitter) Alexandra Houbiers (Secretaris, 

notulist), Sten Boerkamp (Penningmeester), Hans Hamstra en Rita Oppenhuizen. De 
vergadering is naast de aanwezige bestuursleden, bijgewoond door een 5-tal leden. 
 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.  

De agenda en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de website en zijn onderdeel van 

deze notulen. De voorzitter bespreekt de spelregels van de vergadering en de agendapunten 

die aan de orde zullen komen. 

 

Begroting 2023 

A) Het concept jaarplan 2023 met bijbehorende begroting is vastgesteld. Toelichting: 

Dit betreft een concept want we zijn nog met de gemeente in overleg. Op 18 

november 2022 is de subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. De verwachting 

is dat we conform dit concept plan voor 2023 weer onze organisatie subsidie 

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

Opmerking vanuit ALV tav het conceptjaarplan: op pagina 1 is vermeld 16 

november 2023. Dat dient 16 november 2023 te zijn.  

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.   

 

 

Ingevoegd agendapunt: wanneer heeft het bestuur het mandaat om zonder een akkoord van de 

ALV een subsidieaanvraag te doen?  

Subsidieaanvragen hoeven door het bestuur niet aan de ALV te worden voorgelegd indien 

eigen middelen geen onderdeel vormen van de bijbehorende begroting en er geen financieel 

risico is voor de coöperatie.  Het bestuur dient deze subsidieaanvragen wel te melden in de 

eerstvolgende ALV.   

 

 

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.  
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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.  

  

Rondvraag, geen vragen. 

 

Sluiting vergadering 20.30 uur 

 
 
 
Getekend:  

GF Kotter (voorzitter) AJJ Houbiers (secretaris)  
 

 

 

 
 
 
 
 


