NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL”
Datum
Plaats
Aanvang
Aantal aanwezigen
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: 2 juni 2007
: “De Kleine Aarde”te Boxtel
: 11.00 uur
: 51 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)

OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De voorzitter Dick van Elk opent om 11.00 uur de ledenvergadering en heet de
aanwezigen welkom.
Voorgestelde agenda:
10.00 uur Ontvangst in vergaderzaal
10.00 uur Rondstruinen
1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering dd.17 juni 2006 te Bodegraven *)
4. Jaarverslag *)
- Verslag van de secretaris
- Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
- Benoeming nieuwe kascontrole commissie
5. Voorstellen
6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden
Teruggetrokken per 24 april 2007: Albert-Jan Wagensveld
Aftredend en herkiesbaar is Arnold Abbema
Verkiesbaar: Danny Steenhorst? Niek van Dam? Anderen?
7. 11.30 uur
Jan Juffermans
Lucas Reijnders
8. 12.30 Broodjes en Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)
Rondstruinen al dan niet met een programma.
De Windvogel betaalt entree, broodjes, huur en maximaal € 5,- pp korting op activiteiten.
*) Worden op verzoek toegezonden, het liefst per e-mail.
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INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Bericht van verhindering is ontvangen van 11 leden.
De voorzitter Dick van Elk geeft een presentatie waarin o.m. het voorstel aan de gemeente
JHgd

Verslag ALV dd 2.6.2007
te Boxtel

1

Zoetermeer m.b.t. de bouw en exploitatie van windturbines alsmede het volkstuintje
model voor Zelflevering wordt getoond.
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NOTULEN LEDENVERGADERING 17 juni 2006 te Bodegraven

De notulen van de ledenvergadering van 17 juni 2006 worden ongewijzigd goedgekeurd.
Gevraagd wordt om de jaarstukken op de website te plaatsen.
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JAARVERSLAG/JAARREKENING 2006

Het verslag van de penningmeester wordt nader door Arnold Abbema toegelicht.
Stroomversnelling BV is verwerkt in de jaarrekening.
Vragen van o.m. de heren Mur (over de EIA) en Pauw (prognose voor 2007) worden
beantwoord.
De vergadering is akkoord met verdere groei en de eventuele inhuur van mankracht.
De leden van de kascommissie Albert Maarse en Arie Kroon hebben hun werk gedaan. Zij
stellen de ledenvergadering voor om het financiële verslag, inclusief de voorstellen, goed
te keuren en het bestuur te dechargeren.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen van het bestuur:
gelet op artikel 6 van het leningreglement een rentevergoeding op de lening van de
leden uit te keren van 6 % (vorig jaar 5%), uit te keren binnen een maand.
gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen vast te
stellen.
het voordelig saldo over 2006 zijnde € 186666 toe te voegen aan het saldo van
voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 233974.
De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.
De voorzitter dankt de penningmeester en de kascommissie voor het vele (vrijwilligers-)
werk dat zij voor de vereniging gedaan hebben.
Het jaarverslag en de jaarrekening over 2006 worden vervolgens unaniem door de
ledenvergadering goedgekeurd.
Voor de kascommissie van het financiële verslag over 2007 stellen zich Marcel van der
Steen uit Eindhoven en Arie Kroon uit Woubrugge beschikbaar.
5. BESTUURSWISSELING
Reglementair aftredend is de penningmeester Arnold Abbema; hij heeft zich herkiesbaar
gesteld.
Teruggetrokken per 24 april 2007: Albert Jan Wagensveld.
Verkiesbaar: Danny Steenhorst uit Brielle met als portefeuille “ledenwerving” en Niek
van Dam uit Delft voor o.m. projectontwikkeling. De heren stellen zich voor.
Het bestuur stelt voor om genoemde heren te kiezen in het bestuur van De Windvogel.
De ALV gaat hiermede akkoord.
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6. LEZINGEN/PRESENTATIES
Er worden twee bijzonder interessante lezingen met PowerPoint presentaties gegeven.
De eerste door prof. Dr. Lucas Reijnders (lid van De Windvogel) en de tweede door Jan
Juffermans, v.m. directeur van De Kleine Aarde. De laatste krijgt het lidmaatschap
aangeboden.
Beide presentaties zullen op de website te zien zijn: www.windvogel.nl
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RONDVRAAG EN SLUITING

Jan Jennisse: Website interactief maken t.b.v. uitwisseling info en ideeën.
Arnout Verhulst: Waarom kan Groenreadt zo veel meer betalen voor grond. Arnold geeft
antwoord: scheeps bv constructies, participatie door rijken, terugkoop enz.
Emiel van Dantzig: Sociocratisch model hanteren i.p.v. het coöperatieve? Wheels for all
als voorbeeld? Arnold wil het lidmaatschapsgeld juist niet verhogen. Het lidmaatschap is
bepalend voor de inbreng/stem en niet het leenbedrag.
Arie Kroon: wil meer jeugdleden, hij heeft twee kleinkinderen en twee buurkinderen bij
zich.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 13.00 uur de vergadering en dankt de
leden voor hun inbreng.
Jaap Hoogendoorn, secretaris
----.----
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