Notulen bestuursvergadering ECB
Datum:
Locatie:

12 maart 2014
Marc Verbeeten

Aanwezig:
Afwezig:

Marc, Rob, Jan, Rutger
Willem

1. Opening
Marc heet het bestuur welkom. Marc spreekt zijn zorg uit over het feit dat het telkens niet lukt met
het complete bestuur te vergaderen. Het komt de voortgang van de besluitvorming niet ten goede.
Eveneens verzoekt Marc om reacties vanuit het bestuur op verzoeken van andere bestuursle den, dat
kan ook een korte instemmende reactie zijn,
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld. Marc vraag in het
bijzonder input ten aanzien van de folder, nieuwsbrief en prijslijsten.
3. Mededelingen
Zie opening en notulen van vorige vergadering.
4. Terugkoppeling HIER
Teleurstellende bijeenkomst. Jan-Willem Zwang gaf aardige presentatie maar over het algemeen
weinig nieuws.
5. Terugkoppeling bijeenkomst in Vlijmen met VEC over collectieve ideeën
Eveneens teleurstellende bijeenkomst. In vlijmen is men nog niet zo ver als door ons werd gedacht
en zijn de ideeën evenmin verder uitgewerkt en rijzen dezelfde vragen. Wel een helder verhaal van
de VEC, maar veel vragen bleven bestaan en het is de vraag of de zonnemaatschap van de grond gaat
komen in Vlijmen.
6. Energiewinkel
Op 13 maart zal er een gesprek plaatsvinden met Sint-Lucas. Medio juli zou de energiewinkel officieel
geopend kunnen worden. De onofficiële opening staat nu gepland voor 29 maart a.s., maar het is
zeer de vraag of dat gehaald kan worden. Op 14 maar a.s. staat er een overleg gepland met de
ondernemers, afhankelijk van de uitkomst van dat overleg zal worden bepaald of de energiewinkel
op 29 maart a.s. open kan. Marc vraagt ook aan de bestuursleden wat hun inbreng is voor de
energiewinkel.
7. Opzet van het jaarverslag
Jan zal een financieel overzicht maken. Aan de bestuursleden wordt verzocht om binnen twee
weken na heden een kort verslag van het eigen takenpakket te sturen aan Marc, dit ten behoeve van

het jaarverslag. Enerzijds wat er het afgelopen jaar is gedaan, anderzijds wat er het komende jaar
gaat gebeuren.
8. Prognose 2014
De ECB gaat inzetten op collectieve projecten, het realiseren van de energiewinkel en eventueel het
verder uitwerken van het energiebedrijf. Marc heeft daartoe diverse voorstellen geschreven.
Prioriteit hebben echter de collectieve projecten en de energiewinkel.
9. De folder
Het verzoek om te reageren op het concept zoals dat is rondgestuurd.
10. De Nieuwsbrief
Het verzoek om te reageren op het concept zoals dat is rondgestuurd.
11. Functioneren communicatie
Marc spreekt zijn zorg uit over de communicatie. Op de diverse verzoeken van hem, bijvoorbeeld ten
aanzien van de folder en nieuwsbrief, is geen reactie ontvangen, nog daargelaten het feit dat juist de
personen die belast zijn met communicatie verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de folder en
nieuwsbrief.
12. Rondvraag
Er wordt een datum gepland voor de jaarvergadering: woensdag 23 april 20.00 uur. Rutger zal de
uitnodiging versturen.
13. Sluiting
Sluiting van de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op vrijdagmiddag 28 maart a.s.bij
Marc.

