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1. Agenda ALV
De demissionaire voorzitter opent deze eerste Algemene Leden Vergadering. Helaas is
het onderwerp van deze ALV een bestuurscrisis. Als gevolg hiervan hadden vier leden
van het bestuur ontslag aangeboden en zijn demissionair verder gegaan. Het vijfde lid
wilde alleen verder gaan. Het eerste deel van de vergadering betreft uitleg van de situatie
middels een verklaring van het demissionair bestuur, kascommissie en verkiezing na
ontslag van het statutair (benoemde) bestuur. Na een kort pauze vertellen in het tweede
deel van de vergadering, 3 werkgroepen hun resultaten.

2. Verklaring demissionair bestuur
Vooraf heeft het demissionair bestuur een verklaring opgesteld, welke wordt
voorgelezen.
In deze verklaring wordt de bestuurscrisis gemeld en waarom het bestuur demissionair is
gegaan. Dit laatste wordt ondersteund wordt door onze statuten en het Burgerlijk
Wetboek.
3. Vraag en antwoord
Het vijfde bestuurslid gaf duidelijk aan dat de voorstelling van de situatie door het
demissionair bestuur richting de leden niet juist was en gaf een eigen visie over de gang
van zaken. Hij zei tevens dat deze ALV niet legitiem was en dat hij zich zag als enige
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bestuurslid. Een lid wilde meer duidelijkheid over de basis van de opmerking dat de ALV
niet rechtsgeldig was, waarna het betoog werd herhaald. Door twee leden werd
vervolgens het antwoord op de vraag samengevat en geconcludeerd dat de statuten van
de coöperatie blijkbaar anders moeten worden geïnterpreteerd dan een letterlijke lezing.
Vervolgens werd door leden voorgesteld door te gaan met de agenda en desnoods het
risico te nemen.
“Is er wel draagvlak voor een energie coöperatie in Oss?” vroeg Jaap Pannekoek. “Ja”
werd door de leden beaamd, kijk naar de opkomst voor deze ALV.

4. Kascommissie
Het demissionair bestuur vond een kascommissie noodzakelijk daar het niet gekozen
bestuur vervangen zou worden door een nieuw bestuur.
De kascommissie bestond uit: Gebert Lucassen, Pieter van de Heuvel en Frank Ulijn.
Op verzoek van het demissionair bestuur hebben zij de boekhouding van ECO
gecontroleerd. Deze werd door hun in orde bevonden en aan het statutair bestuur werd
door de ALV decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid.

5. Ontslag bestuur
De volgende stemming werd de ALV voorgelegd
“Willen jullie een compleet nieuw bestuur voor de Energiecoöperatie Oss, waarmee jullie
instemmen met het ontslag van het bij de oprichting benoemde bestuur?”
23 personen waren voor, tegen geen, onthoudingen: 6 (Totaal aantal stemmen 29, 27
aanwezige leden en 2 volmachten.)
Hiermee is het bij oprichting het benoemde bestuur ontslagen.

6. Voorstellen kandidaat bestuursleden
Miranda van de Brand, Eric Schuijers, Wil Panneman, Jaap Kouwenberg en Mundel van
Wezenbeek stellen zich voor. Alle kandidaat bestuursleden gaven hun expertise aan en
verklaarden zich betrokken te voelen bij de energiecoöperatie alhoewel; niet iedereen
even ter zake kundig was ten opzichte van duurzame energie en besparing. “Is dit
bezwaarlijk?” was een vraag. “Neen als ze goede mensen in de werkgroepen hebben
zitten dan kunnen zij zich meer richten op bestuurlijke zaken” was het algemene
antwoord.

7. Verkiezingen
Daar er 5 bestuursfuncties zijn en 5 kandidaten hoeft er alleen gestemd te worden om de
kandidaten te benoemen.
Eén lid gaf aan liever per persoon te stemmen. De ALV werd de volgende vraag
voorgelegd ter stemming “Individueel stemmen of stemmen of voorgestelde kandidaten
als groep kan worden benoemd?”
24 personen waren tegen individueel stemmen, 2 waren voor, onthouding 3.
De voorgestelde kandidaat bestuursleden kwam daarom als groep ter stemming.
De volgende stemming werd de ALV voorgelegd:
“Gaan jullie akkoord om de vijf voorgestelde personen te benoemen als leden van het
nieuwe bestuur?”
24 personen waren voor, 2 waren tegen en 3 onthoudingen.
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Hiermee zijn de kandidaat bestuursleden gekozen tot bestuursleden van de
Energiecoöperatie Oss.

8. Resultaten werkgroepen
Reductie (Jaap Pannekoek)
De werkgroep reductie bestaat uit een klein groepje vrijwilligers met overwegend een
technische achtergrond, cq zelf in eigen omgeving al erg betrokken bij efficiënt omgaan
met energie. Recent is de werkgroep uitgebreid naar 5 vrijwilligers.
De werkgroep heeft zich in afgelopen tijd voornamelijk bezig gehouden met het zoeken
naar de behoefte die leden (en potentiele leden) van de ECO hebben op het gebied van
energiebesparende maatregelen voor hun eigen situatie. Is dit nu informatie, producten
en/of diensten?
De werkgroep is voorzichtig geworden omdat uit eerdere gegeven informatie en
presentatie is gebleken dat leden en overig bestuur dit ervaren hebben als te veel, te snel
en te complex. Het resultaat is dan ook dat er geen versnelling komt in het realiseren van
concrete projecten of uitvoeren van maatregelen.
In de praktijk komt de werkgroep veel onbegrip, vooroordelen maar ook onbekendheid
tegen over de mogelijkheden. De werkgroep heeft die verwoord in een aantal stellingen
(de ECO’smoesjes) waarom mensen blijkbaar niet overgaan tot acties. De werkgroep
heeft graag feedback op deze stellingen en vooral wanneer overige leden en bestuur dit
anders zien. Met als doel de werkelijke behoefte en noodzaak te peilen voor concrete
acties onder de leden.
Op basis van o.a. deze feedback organiseert de werkgroep reductie een informatie
bijeenkomst op zaterdag 25 oktober. Het doel is dan voornamelijk toelichting te geven op
mogelijkheden en te bereiken resultaten. Nader informatie over de locatie, tijdstip en
inhoud volgt nog via website en andere informatie kanalen.
Dat het ook op een andere manier kan blijkt bijvoorbeeld uit het project Buurkracht. Dit
valt of staat ook echter met de eigen activiteiten voor je eigen buurt. Zo is in korte tijd in
een gedeelte van de wijk Ruwaard met 488 woningen, meer dan 40 maatregelen
ingevoerd, zoals isolatie, zonnepanelen, zonneboiler, cv ketels, glas alsmede is
ondersteuning gegeven bij de aanvraag voor Duurzaamheidslening van de gemeente
Oss. Oproepen om een eigen Buurkracht voor je eigen buurt op te starten hebben in Oss
en onder de ECO leden niet geleid tot nieuwe Buurkracht teams in Oss. Via andere
kanalen wordt nu getracht dit alsnog te bereiken.
Inkoop (Ruud Megens)
Werkgroep Inkoop verteld waarom er voor de overstap service is gekozen. Bij Lochem
werd gekozen voor een energieleverancier. Dit betekende dat ze deze energieleverancier
bij hun leden moesten ‘verkopen.’ De overstap service kiest op basis van de ingevoerde
gegevens de meest voordelige energieleverancier op dat moment.
Een lid heeft niets met computers en vraagt zich of de ECO ook hulp kan bieden als een
service kan leveren richting hun leden? Dit is goed idee om verder uit te werken.
‘Houd de overstap service ook rekening met mijn lage vast kosten?’ De overstap service
vraagt bij welke energieleverancier u nu bent. Houd dus alleen rekening met de voor hun
geldende vastrecht.
‘Heb nu een analoge meter die terugloopt als er energie geleverd wordt. Ze willen graag
dat ik overstap naar een slimme meter. Is dit verstandig? En hoe zit dat met de
saldering?’ De analoge meters zijn niet geijkt voor het terugloop gedeelte, kan dus positief
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als negatief uitvallen. Een slimme meter heeft 4 tellers: dagtellers voor gebruik en leveren
energie en ook voor twee tellers voor de nacht. Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht
om te salderen. Er zijn energieleveranciers die hier verkeerd mee om gaan. In een
volgaande nieuwsbrief zullen we link geven naar een lijst met ‘verkeerde’
energieleveranciers.
Productie Mundel van Wezenbeek)
Windenergie: Gemeente laat een onderzoek naar de beste locatie voor windenergie. ECO
wil via participatie aan dit project mee gaan doen. We zijn nog aan het onderzoeken hoe
dit het beste vorm kan worden gegeven. Er wordt gekeken naar andere energie
coöperaties.
Zon op andermans daken: Op 20 tot 30 daken van maatschappelijk vastgoed willen we
zonnepanelen gaan plaatsen. Iedereen kan hieraan meedoen. Via crowdfunding kunnen
leden van het rendement profiteren.
PV voor omwonende Ussenstelt: We zijn betrokken bij een samenwerkingsproject, om
zonnepanelen op twee daken van sportcomplex Ussenstelt te plaatsen. Ongeveer 225
panelen (50.000kWh). Het dak is hiervoor geschikt. In dit geval wordt er gewerkt volgens
de postcoderoos. Dit project is voor leden in deze postcoderoos. Realisatie: eerst helft
2015.
‘Kan thuis zonnepanelen hebben en hier ook aan meedoen?’ Ja, bijv. twee derde van
eigen dak en een derde ergens anders. Eigen dak is altijd beter, als je de mogelijkheid
hebt.

9. Afsluiting
‘Wanneer kunnen we de missie/visie verwachten?’ Als demissionair bestuur werken we
hier reeds aan. Dit doen we samen met de kartrekkers. ‘Wanneer kunnen we die
verwachten? Voor eind van het jaar?’ Ja dat willen we heel graag.
Ook wordt nog aandacht gevraagd voor de Rabobank Clubkas Champagne. Klanten en
Leden mogen na 27 oktober 5 stemmen uitbrengen op organisatie die meedoen.
Mundel bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. En vraagt een applaus voor
het werk dat alle vrijwilligers al hebben verzet.
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