Beknopt verslag ledenvergadering 2003
Op 14 juni j.l. is de jaarlijkse ledenvergadering in het Evertshuis in Bodegraven
gehouden. Onder de zeventien aanwezige leden waren voor het eerst twee
voormalige leden van Amstelmolen aanwezig. (Amstelmolen is zoals bekend in
2002 opgegaan in De Windvogel).
Op de agenda van deze vergadering stonden o.a. de volgende
punten:
- Jaarverslag en jaarrekening over 2002.
- Beleid en strategie.
- Samenwerking met TH Rijswijk.
De ledenvergadering keurde, na positief advies van de kascommissie, de
volgende voorstellen van het bestuur goed:
- een rentevergoeding van 3 % op de lening(en) van leden uit te keren.
- geen aflossing te doen op de leningen.
- het nadelige saldo over 2002 van € 174,00 in mindering te brengen op het
saldo van voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 17.749,00.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden vervolgens door de
ledenvergadering goedgekeurd.
Het beleid voor de komende jaren is gericht op de continuïteit van de
coöperatieve vereniging, het vergroten van het ledental om een groter
draagvlak te creëren en het trachten om vooral jongeren actief te laten
deelnemen in onze vereniging. Zelflevering aan de eigen leden is nog steeds
één van de doelstellingen. Daartoe zijn - na eerdere niet geslaagde initiatieven
- nu onderhandelingen gaande met het energiebedrijf "Echte Energie".
Met de TH Rijswijk zijn er vergaande plannen voor samenwerking. Een
vertegenwoordiger van deze TH hield een boeiende voordracht over het werk
en de plannen die deze TH heeft op met name het gebied van windenergie.
Deze ontwikkeling betreft de optimalisatie van zowel kleine 2 kilowatt- als grote
2 megawatt turbines. Ook wil de TH samen met De Windvogel een educatief maar ook rendabel te exploiteren - windpark in de nabijheid van Rijswijk of
Zoetermeer ontwikkelen.
De ledenvergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om hiervoor een
"Letter of Intent" met de TH Rijswijk op te stellen.
Het verslag van deze vergadering is in conceptvorm - omdat het nog door de
ledenvergadering goedgekeurd moet worden - bij het secretariaat op te vragen.
Arnout Verhulst.

