VERSLAG Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum: 7 november 2019
Locatie: gebouw ASWA Burg. Klauckelaan 16, Appingedam
Aanvang: 19.30 uur
INTRODUCTIE
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name Sam van der Mey. Hij
zal later op de avond een presentatie geven over het energieverbruik van Appingedam.
Wie zijn we?
De aanwezig bestuursleden stellen zich voor en geven een korte toelichting op hun rol binnen de coöperatie.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
▪ Johan Duut (voorzitter)
▪ Klaas Ebels (secretaris)
▪ Hans Hoorndijk (lid)
▪ Fred Bagnay (afwezig)
AGENDA
Vanuit de leden komt er geen verzoek voor aanvulling van de agenda.
MEDEDELINGEN
● De voorzitter geeft uitleg over ons overleg met college/ gemeente welke een aantal keren heeft
plaatsgevonden.
● De gemeente Appingedam heeft de coöperatie uitgenodigd om mee te denken over de Energievisie van
de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta.
● Samenwerking coöperaties binnen de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta
● In het kader van het Nationaal Programma Groningen heeft de gemeente aan de coöperatie gevraagd
mee te denken over uit te voeren projecten. De coöperatie heeft twee ideeën aangedragen:
‘Duursoam AutoMoatie’: een combinatie van elektrische deelauto’s en vrijwillige chauffeurs.
‘Informatiepunt Duursoam Thoes’: het oprichten van een informatiecentrum voor huiseigenaren met
betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en aardgasvrij wonen.
FINANCIËN
Kascontrole heeft plaatsgevonden en is in orde bevonden. Na de toelichting wordt de jaarrekening 2018 door
de ALV goedgekeurd en decharge aan het bestuur verleend.
Verkiezing penningmeester
In verband met vrijkomen van de bestuursfunctie van Penningmeester heeft het Bestuur de heer Schelto
Wolf bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Schelto heeft jarenlange ervaring met financiële zaken. Er
hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor deze functie.
De heer Schelto Wolf is door de ALV unaniem gekozen als bestuurslid in de rol van penningmeester.
Benoeming kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de leden Dhr. M. van Bostelen en Mevr. A. Koopman zal ook voor het
komende jaar de controle uitvoeren.

PROJECTEN EN INITIATIEVEN:
Momenteel lopen er een aantal projecten en initiatieven:
● Onderzoek naar gebruik van een aantal daken om te gebruiken als zonnedak, als alternatief voor het
dak op Overdiep (Middenschip). Met deze zonnedaken wil de coöperatie een postcoderoos starten
waarin de leden de opgewekte energie delen.
● Er is een SDE+ subsidie toegekend voor installatie van een zonnedak van ca. 1.500 panelen aan de
Eemskanaal z.z. (Ritsema). Aansluiting op het ENEXIS-netwerk is, zoals het nu lijkt, hiervoor de
komende jaren niet mogelijk, waardoor dit geen doorgang kan vinden.
● Voorstel naar de gemeente Appingedam gedaan voor het in gebruik nemen van een aantal
elektrische deelauto’s.
● Met de gemeente in gesprek over de herontwikkeling van de oude papierloods (21) op het
Eendrachtterrein tot ‘De Energiefabriek’: een plek van en voor energiek Appingedam, waar
ontmoeten, bewegen en samendoen centraal staat. Bureau Jongsma | Dijkhuis heeft hiervoor een
aantal schetsen gemaakt.
● Met het bedrijf Soleila uit Groningen worden de mogelijkheden bestudeerd voor de aanleg van een
zonneweide van ca. 50 ha in Garreweer.
● Groninger Seaports heeft 30 ha ongebruikt terrein verdeeld over 2 locaties. In samenwerking met
Eneco, Natuur en Milieufederatie, Winsor, Grunneger Power en de GrEK willen ze deze gaan inzetten
voor een de realisatie van 2 zonneparken. 25% van dit zonnepark is beschikbaar voor lokale
initiatieven via coöperaties. Een aantal coöperaties binnen de DAL-gemeenten zijn bij dit project
betrokken. Voor Eendracht zit Fred Bagnay in de werkgroep.
● Aandacht vestigen op Energie VanOns, onze coöperatieve energieleverancier, meer informatie over
Energie VanOns https://energie.vanons.org/
VRIJWILLIGERS
Het runnen van de coöperatie is vrijwilligerswerk wat door allen naast een betaalde baan en andere
activiteiten wordt gedaan. Doordat meer mensen en instanties de coöperatie weten te vinden nemen de
werkzaamheden toe. Dat is een mooie ontwikkeling die laat zien dat de coöperatie voldoet aan een behoefte
binnen de gemeenten. We zijn daarom ook op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Hulp is op alle
vlakken welkom zoals, PR, naamsbekendheid, ledenwerving, projectondersteuning etc.
Voor mensen die interesse hebben is er de mogelijkheid om een keer langs te komen op een vergadering in
de ASWA te Appingedam. Er is maandelijks is er een vergadering in ASWA. De vergaderdata zullen geplaatst
worden op de website www.eendrachtduurzaam.nl
Eén van de hoofddoelen is om inwoners van Appingedam meer bewust laten worden van ons bestaan en wat
de mogelijkheden zijn als je lid bent van de coöperatie.
PRESENTATIE OVER ENERGIE
Door Sam van der Mey (Innovatiewerkplaats NextWorx Appingedam)
Sam is in opdracht van de gemeente Appingedam aan het bestuderen wat de toekomstige duurzame
energiebehoefte zal zijn van de gemeente Appingedam. Met name in het kader van de energietransitie, want
meer en meer woningen gaan van het gas af o.a. door de versterkingsoperatie (sloop-nieuwbouw). Wat heeft
dit voor invloed op de ontwikkeling van het energiegebruik in de gemeente?
De presentatie van de ALV en Sam van der Mey staan op de website www.eendrachtduurzaam.nl
VERGADERSCHEMA WERKGROEPEN
Vergaderingen in 2020 zijn op onderstaande datums in ASWA, aanvang 19:30 uur.
16-01, 27-02, 09-04, 21-05, 25-06, 20-08, 01-10, 12-11, 15-12

