Notulen bestuursvergadering ECB
Datum:
Locatie:

28 februari 2014
Marc Verbeeten

Aanwezig:
Afwezig:

Marc, Rob, Jan
Rutger, Willem

1. Opening
Marc heet het bestuur welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen

-

-

-

-

-

Marc heeft contact gehad met St. Lucas, de heer Hans Smit. Er zou een misverstand
zijn geweest over de datum van oplevering. 1 april wordt niet gehaald. Men gaat er
nu een meesterproef van maken . Klaar na 01-04-14. Vóór 28-06-14 geven wij door
go of no go voor implementatie. Aanbod van Yolanda Savelkouls zal ook zelf
meewerken aan project.
Jan heeft een gesprek gehad met Martijn Messing en Peter van Oers. Willem kon er
niet bij zijn. Na 15 minuten praten over de maatschap komt Martijn met een
spreadsheet die duidelijk is.
Jan vindt dat men verkeerd om redeneert. Waarom niet direct bekijken de cijfers
bezien vanuit de school bij het scholenproject. Voorts is ook zijn mening dat de ECB
met voorstellen naar de woningbouwvereniging in Boxtel behoort te gaan en niet de
VEC /Martijn Messing.
De VEC heeft diverse zaken op de plank. Jan stelt voor een moment te prikken om
alle producten te bekijken en te bezien welke voor ons interessant zijn. Verder was
het een zinvolle bijeenkomst.
Dinsdag 4 maart gaat Marc naar “hier opgewekt” in Utrecht.

4. Huis aan huis folder

Bedoeling is dat deze huis aan huis folder wordt verspreid over alle inwoners van Boxtel,
Liempde en Lennisheuvel. Jan merkt op dat eraan moet worden toegevoegd de Energiecafes
die van tijd tot worden gehouden. Wellicht dat er geld van de POP subsidie hiervoor kan
worden aangewend.

5. Prijslijst en soorten zonnepanelen

opmerking Jan; prijzen afronden en tevens opnemen een scherpe aanbieding voor
bijvoorbeeld 8 panelen all in. Marc merkt op dat wij de eerste energiecorporatie zijn met
een opbrengstgarantie. Benchmarkt op prijs laten opstellen door Productie werkgroep.
6. Energiewinkel

in winkel onder meer, zonnecellen, zonneboiler, warmtepomp, verlichting (led), kleine
reductiemaatregelen zoals verwarmingspomp, onderwijs opleiding tot energiecoach die in
het laatste leerjaar ook kunnen stage lopen in de winkel etc.
7. Declaratie Mos10
Bestuur gaat akkoord met de declaratie van MOS 10 in verband met het opzetten van de
Energiewinkel.
8. Rondvraag

Jan vindt dat wij vanuit het bestuur meer mensen/leden moeten mobiliseren om mensen te
motiveren. Ondermeer zou de VEC aan een groep uitleg kunnen geven van de verschillende
mogelijkheden voor mensen die in de winkel gaan werken.
Opzetten van een werkgroep kennis / know how, als adviseur van het bestuur.
9. Sluiting
Sluiting van de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op woensdagavond 12 maart 2014
om 19.30 uur bij Marc.

