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1.
Opening door de voorzitter
Peter van Oppen opent de vergadering en heet alle leden welkom. Peter geeft aan wat de reden is
van deze extra ALV. Enerzijds in verband met uitstel van de jaarcijfers en anderzijds vanwege een
aantal projecten die we kunnen gaan starten
2.
Mededelingen
Het reglement is nog niet klaar en wordt naar een volgende ALV doorgeschoven.
3.
Verslag ALV 21 april 2015
Arie de Jong; Piet Scholten heeft per email aangegeven dat er in het verslag niet vermeld staat dat er
een nieuwe begroting zou komen, dat is wel besproken. Dit wordt aan het verslag toegevoegd.
4.
Jaarrekening 2014/2015
Bies Ramrattan geeft een korte toelichting op de jaarrekening. De kascommissie heeft de
jaarrekening doorgenomen en beoordeeld. Kascommissie zal daar later verlag over doen. Bies stelt
voor om het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Jan Zonneveld van de kascommissie doet verslag van hun bevindingen.
Bies Ramrattan geeft aan dat alle bestuursleden getekend hebben voor de jaarrekening.
Peter vraagt of de ALV de jaarrekening goedkeurt. Met toevoeging dat het positief resultaat aan de
reserve toegevoegd kan worden gaat de ALV unaniem akkoord met vastlegging.
De kascommissie wordt decharge verleend.
5.
Benoemen kascommissie 2016
Piet Scholten heeft per email aangegeven dat hij zich volgend jaar beschikbaar wil stellen. Jan
Zonneveld geeft tijdens de ALV aan dat hij zich ook weer beschikbaar stelt. Herman Jacobs zal
benaderd worden. Gerard de Kok meldt zich ook aan.
Peter vraagt of er een schriftelijke stemming nodig is. De ALV vindt dat niet nodig
De ALV gaat unaniem akkoord met de benoeming van bovenstaande leden.
Er wordt over de begroting 2016 besloten om dit jaar met een negatief resultaat te starten.
Aan de begroting wordt een post inkomsten uit (toekomstige) projecten toegevoegd. Waarmee het
resultaat op nul komt. De begroting wordt vastgesteld en de aangepaste versie wordt gepubliceerd.
6.
Stand van zaken Project Pelgrimshoeve (presentatie)
Ronald Spaan geeft toelichting op de realisatiecijfers van het project Pelgrimshoeve. Kees van der
Riet vraagt om voortaan kostensoorten te gebruiken uit de jaarrekening om vergelijking makkelijker
te maken. Samengevat ligt het project op schema. Opbrengsten zijn conform prognoses.
7.
Toelichting stand van zaken project 4 gemeentelijke daken (presentatie)
Arie de Jong presenteert waar we staan in het project van de 4 gemeentelijke daken. Er zijn goede
contacten met de Gemeente. SDE-subsidie voor alle panden is toegekend. Na doorrekenen blijkt de
postcoderoos aantrekkelijker. Arie legt uit wat het postcoderoos model inhoud. In een vergelijkende
tabel worden de voordelen van de postcoderoos ten aanzien van de SDE duidelijk gemaakt. Het
rendement van de postcoderoos is beter.
Er ontstaat een discussie over de risico’s die gelopen gaan worden bij postcoderoos versus SDE.
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Peter van Oppen vraagt of de ALV akkoord gaat met het verder uitwerken van het project. De ALV
gaat unaniem akkoord.
8.
Goedkeuring uitgeven participaties 4 projecten gemeentelijke daken
Niet behandeld.
9.
Toelichting op nieuwe projecten (presentatie)
Windenergie op Prisma/Bleizo.
We hebben contact met Langsingerstroom gehad over samenwerking. Vanuit Bleizo zijn mogelijke
locaties toegewezen.
Duurzame Fietsroute Zoetermeer.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Energiecafé
De voorbereiding voor het eerste energiecafé is in volle gang. Volgende energiecafé ’s zijn in
voorbereiding.
Blok voor Blok
Er wordt hard gewerkt aan een projectplan voor een blok voor blok aanpak in de wijk Seghwaert.
Unicoz
Unicoz is de beheersorganisatie voor o.a. de ONC scholen. DEZo heeft een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen op de daken van de ONC panden.
Terreinen Oosterheem
Er een werkgroep samengesteld die dit project gaat voorbereiden.
Zonneparken Bleizo
Voorlopig geen acties
10.
Rondvraag
Frank; Bij de stadsambassade in gesprek met Buurtschap Peltkamp. Daar is mogelijk een project
mogelijk in kader van duurzaamheid. Ter kennisname aangenomen.
Frank; Infrastructuur op gebied van communicaties is wel aanwezigheid maar zou graag wat meer
content wensen te ontvangen. Bestuur herkent het probleem. Frank zegt toe om daaraan mee te
werken.
Cees; Kan het bestuur in toekomstige projecten ook winst te maken waar we andere dingen mee
kunnen gaan doen.
Cees; Meer publiceren op de website?

11.
Sluiting
Peter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje.

