Notulen bestuursvergadering ECB
Datum:
Locatie:

9 april 2014
Willem Jaspers

Aanwezig:
Afwezig:

Marc, Rob, Willem
Jan, Rutger

1. Opening
Marc heet het bestuur welkom.
2. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld. De notulen van
de vergadering d.d. 28-03-2014 worden goedgekeurd en vastgesteld. Marc heeft de vorige
vergadering wederom om tekst van de bestuursleden gevraagd voor het jaarverslag. Marc
stuurt een voorbeeld tekst, om te tonen wat hij hiermede bedoelt.
3. Mededelingen

- vrijdag 11 april wordt de folder (drieluik) besproken met de tekstschrijver. Op 15-04-14
heeft Marc opdracht gegeven om de folder (12.500) te drukken en te verspreiden huis aan
huis in de gemeente Boxtel;
- Nieuwsbrief is op de site gezet;
- Prijzen zonnepanelen 2014 zijn bekend. Voor de Woningbouwvereniging ontbreken nog de
WattPiek prijzen;
- Willem gaat zich binnen het bestuur zich met name richten op subsidies (momenteel
bezien Tenderregeling Woningisolatie en Werkgelegenheidsfonds). Marc neemt van Willem
over de communicatie;
- Marc en Willem maken gebruik van het aanbod van de VEC om twee mensen op te leiden
voor de producten van de VEC;
- Marc zal een brief schrijven aan Peter van de Wiel en Rob Dekker aangaande het uitstel en
ontwikkelingen van de “Energiewinkel”;
- Marc is met Jan Juffermans bij de Provincie geweest voor windenergie in Boxtel. Tevens
was hierbij aanwezig een gemeenteambtenaar van Boxtel, die goed op de hoogte was. De
verordening waar molens komen is vastgesteld en Boxtel zit hier niet bij. Op papier moeten
er windmolens landelijk staan in 2020 met een totale capaciteit van 470 megawatt. Er zal
dus nog heel wat moeten worden gelobbyd op alle niveaus. Het was een goed gesprek.
-Marc heeft een gesprek gehad met Peter van Oers over het Energiebedrijf. Peter zegt dat
wij een goede kans maken op subsidie vanuit de POP-subsidiepot. Marc wil wel eerste
aanzet maken, doch het definitieve plan kan Marc gaan schrijven na zijn tentamens mei/juni;

4. Energiewinkel

Het Bouwfonds i.c. de heer Ton de Lange laat niets meer van zich horen met betrekking tot
aanpassingen van het pand in de Croon waar de “energiewinkel” zich zou willen vestigen.
Het alternatief BHC (Baanderheren College) wordt steeds meer het alternatief. Marc voelt
hier alleen voor wanneer er een eigen ingang komt.
5. Jaarverslag en ALV.

Zie onder punt 2 ten aanzien van te maken tekst voor het jaarverslag.
Datum jaarvergadering vaststellen nadat Jan en Rob maandag 14-04-14 de voorbereidende
stukken voor de accountant hebben bekeken, voorstel is geworden 21-05-14 in combinatie
met een Energiecafé.
Marc wil in de jaarvergadering opmerken:
- Wij dachten met vijven een coöperatie op te richten en vragen voortdurend aan de leden
om mee te doen. Helaas volgden hierop geen reacties.
- delen uit de brieven aan de Gemeente en Woningbouwvereniging aangaande de
“energiewinkel” moeten in het jaarverslag;
- veel tijd wordt besteed aan projectsubsidies door het bestuur dat niet wordt bezoldigd.
6. Ontwikkeling projecten

- Op 28-04-14 gaat Marc op bezoek bij de Productiewerkgroep. Alvorens wil Marc contact
opnemen met Siep Schukken in verband met het bezoek dat de productiewerkgroep heeft
gebracht aan de proefinstallaties van Conval ca. één jaar geleden. Men heeft na het bezoek
niets meer laten horen. Marc stelt uitdrukkelijk dat Conval uit beeld is.
- Een blijvend interessant onderwerp blijft gasreductie door middel van zonnecollectoren;
- Werkgroep Communicatie is bezig met de voorbereiding van de Oranjebraderie. Willem is
bij een deel van de vergadering hierover geweest. Men wil een groene loper van 30 meter
laten lopen naar een groene troon. Verder wil men plaatsen een Rad van Avontuur. Marc
gaat akkoord met een budget van € 150,-. Rob heeft dit doorgegeven aan Maaike die
dringend vroeg om een budget van € 180,-, daar de nodige dingen moeten worden gemaakt.
7. Rondvraag

Kijkende naar de omzetverdeling onder de installateurs en Freenergics is duidelijk het grote
belang van Freenergics en de zeer beperkte omzetten van enkele installateurs. Marc zal
hierover een brief sturen naar Freenergics. Rob merkte op dat er een afspraak zou zijn
tussen van Dongen en Dijkhuizen ten aanzien van de verdeling van de werkzaamheden ten
behoeve van de Woningbouwvereniging. Marc is hier niet van op de hoogte en zegt dat dit
niet is afgesproken.

To do list
MV
MV/JW
WJ
MV/WJ
MV
MV
JW/RM
RM
MV
MV/WJ

Versturen naar bestuur voorbeeldtekst voor schrijven artikel in jaarverslag .
Wattpiek prijzen voor de Woningbouwvereniging opvragen bij Freenergics .
bezien mogelijkheden Tenderregeling woningisolatie en
Werkgelegenheidsfonds.
Opgeven aan VEC voor cursus producten VEC.
Brief aan Peter van de Wiel en Rob Dekker aangaande "Energiewinkel".
Eerste aanzet maken voor de POP-subsidie met het plan voor een
Energiebedrijf.
14-04-14 cijfers bezien en datum vaststellen ALV.
Aan Maaike doorgeven het budget voor de Oranjebraderie.
Brief aan Freenergics over werkverdeling installateurs.
Voor 30-04-14 achter de subsidie leefbaarheid@brabant aangaan.

8. Sluiting
Sluiting van de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op woensdagavond 7 mei 2014
om 19.30 uur bij Marc.

