
VERSLAG JAAR-LEDENVERGADERING 2020 VERENIGING KEMPENENERGIE      

21 september 2021 

 

          Agenda 

 

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is verheugd over de goede opkomst. Hij 

zegt dank aan Ron van de muzenval die gezorgd heeft dat we gebruik kunnen maken van de 

grote zaal zodat we coronaproof kunnen vergaderen. 

 

 

2       Het verslag van de vorige jaarvergadering, 8 juli 2020, wordt ongewijzigd vastgesteld; 

 

 3.       De voorzitter blikt terug op 2020; 

 

 

Ondanks Corona zijn we tevreden over het afgelopen jaar. 

Er was sprake van Ledengroei en van groei van het aantal vrijwilligers. 

Ook het aantal energiescans nam gestaag toe en omdat de loketten  veelal noodgedwongen 

dicht waren vanwege corona zien we een verschuiving naar digitale info. 

 

 

We opende ons derde zonnedak en hebben professionalisering van de organisatie ingezet. 

De samenwerking met de woningstichting ging van start evenals de samenwerking met de 

vijf gemeentes inzake hun warmtevisie. 

 

 



Daarnaast is onze website vernieuwd en hard gewerkt aan de vergroting van onze 

naamsbekendheid. Ook is het aanbod van Energie service producten vergroot en is er hard 

gewerkt aan de totstandkoming van KEMPENSTROOM. 

De voorzitter sluit de terugblik af met een goed gevoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4a.  De penningmeester doet het financieel verslag van 2020; 

 

Ook de penningmeester  kijkt terug op een financieel goed jaar. Er is sprake van een batig 

saldo dat toegevoegd wordt aan de reserve. Onze boekhouding wordt omgezet  naar een 

Boekhoudprogramma door Yvonne.Voor specificaties verwijs ik naar de toegevoegde power 

point. 

 

4b.  De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester en de leden gaan integraal        

akkoord. De kascontrolecommissie 2022 wordt gevormd door Marco van Laarhoven en Paul    

Paridaans en Jo Rijkers. 

 

5.    De voorzitter presenteert de ontwikkelingen van 2021: 

 

 

We zetten de ingezette koers verder inzake professionalisering van de Administratie, van de 

inrichting van de Projecten, van  de ICT omgeving, van onze PR en van het bestuur voort. 

Het vijfde energieloket REUSEL zal worden geopend. 

We gaan voor Doorgroei van de Energieservice Producten. 

We gaan voor een volgende DUURZAME ENERGIE SPECIAL. 

Indien mogelijk organiseren we weer ENERGIECAFE’S en online ENERGIE workshops. 

Het vierde zonnedak MEERHEIDE 48 wordt werkelijkheid. 

De coöperatie KEMPENSTROOM wordt een feit. 

Samenwerking met de gemeentes wordt geïntensiveerd (  oa Warmtevisie) 

We starten een samenwerking met het KOP(Kempisch Ondernemers Platform). 

 

 



 

 

Er wordt gewerkt aan de oprichting van het ENERGIE WERKBUREAU. 

We doen onderzoek naar de haalbaarheid naar de elektrische DEELAUTO. 

Tot slot werken we aan de voorbereiding van de ENERGIE&WONEN Expo 2022. 

Zoals u ziet er volop werk aan de winkel voor onze vereniging! 

              Gert gaat verder in op het WERKBURO en de samenwerking met het KOP. Deze nieuwe     

stichting gaat vraag een aanbod bij elkaar brengen. 

 

6.   Vervolgens wordt de begroting voor 2022 gepresenteerd; 

 

 

 

7  Bij de bestuursverkiezing wordt het voltallige bestuur herkozen met de opmerking dat  

penningmeester Roy opgevolgd wordt na de afronding van de zoektocht naar een geschikte 

opvolger. De samenstelling van het bestuur is alsvolgt: 

 

 

 
 

 

8. Tijdens de rondvraag vraagt een lid om extra aandacht te schenken aan ENERGIEOPSLAG. 

 

9. De vergadering wordt gesloten en de voorzitter spreekt zijn waardering uit naar het grote 

aan aanwezige leden( 40) en nodigt hen uit voor borrel in de pauze. 

 

Zie ook de bijgevoegde PowerPoint: ledenvergadering vereniging Kempenenergie 

 

Peter van der Aa secretaris 



 

 


