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Opening 
De voorzitter, Rutger van Hoogstraten opent de vergadering en licht toe dat deze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) zowel bedoeld is om de leden te informeren als om diverse besluiten te 
nemen. Er zijn 28 leden aanwezig. 
 
Omzetting van Coöperatie naar Vereniging Vogelwijk Energie(k) 
De bestaande Coöperatie Vogelwijk Energie(k) is recent omgezet naar een Vereniging. Hiervoor zijn 
twee belangrijke redenen:  

 een vereniging heeft leden met invloed, en een coöperatie niet.  

 Een coöperatie is in het algemeen bedoeld om te ondernemen, en dus moet de coöperatie 
belasting betalen en een Vereniging hoeft dat niet. 

 
In deze ALV worden besluiten gevraagd over de volgende zaken: 
 

 Contributie 
Het voorstel is om de contributie te continueren op € 25. Dit voorstel wordt bij acclamatie 
aangenomen. 
 

 Samenstelling bestuur 
Statutair wordt het bestuur van de vereniging benoemd door de ALV. Het voorstel is om de 
volgende personen in het bestuur te benoemen: 

o Rutger van Hoogstraten - voorzitter 
o Jenneke Ringnalda - penningmeester 
o Paul Schlotter - secretaris 
o Peter van Weereld 
o Iris Weimar 
o Peter van der Woude 
o Vacature 

Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 
 

 Samenstelling adviesraad 
De vereniging kent een adviesraad, die in zekere zin een vervolg is op de ledenraad van de 
Coöperatie. Het voorstel is om de volgende personen in de adviesraad te benoemen: 

o Anne Baas 
o Harm de Boer 
o Dick van Rietschoten 
o Peter Wit 
o Vacature 

Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 
Gevraagd wordt wat het lidmaatschap van de adviesraad inhoudt. “Een paar keer per jaar een 
bijeenkomst waarin met het bestuur plannen besproken worden en advies gegeven”. 

 
Strategisch plan 
Het Strategisch plan van de vereniging is besproken op de bijeenkomst van 2 oktober 2013, en op 
basis van het commentaar aangepast. Het ligt nu voor ter goedkeuring. 
Het onderdeel Organisatie en communicatie is grotendeels in 2013 afgerond. De website is 
vernieuwd, de nieuwsbrieven lopen goed.  
Om de band met de leden verder te verbeteren zal gebruik gemaakt gaan worden van Social Media, 
mogelijk in samenwerking met de wijkvereniging. 
Gevraagd wordt wat het beoogde aantal leden is. “Er zijn nu circa 250 leden. We beogen nu een groei 
naar 300 à 350 leden in de komende jaren”. 
 



 
 
 
 
Terugblik en financiële verantwoording 
De financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie gevormd door de heer Peter Wit, die daarover 
schriftelijk verslag heeft gedaan. De gepresenteerde terugblik en verantwoording gaven verder geen 
aanleiding tot opmerkingen. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de aanbeveling van de 
kascommissie om het beleid goed te keuren en decharge te verlenen. De vergadering benoemt bij 
acclamatie Peter  Wit  en Loes Jalink als leden van de kascommissie voor het kalenderjaar 2014. 
 
Financieel plan en projecten 2014 
De voorzitter behandelt het financieel plan en overzicht van de projecten voor 2014.  
Gevraagd wordt of de Elektrische deelauto voldoende gebruikt wordt, en hoe het verder gaat met 
deze pilot. “Het gebruik van de deelauto valt tegen. We hebben met de deelnemers aan de pilot een 
evaluatie gepland begin juni. Naar aanleiding daarvan gaan we bekijken hoe het verder moet/kan. We 
willen niet te snel opgeven, en mogelijkheden zoeken om meer deelnemers te krijgen”. 
De komende tijd zal het grootste project – naast de afronding van het zonnepanelen project 
(ZonneVogel) - zijn het stimuleren van de woningisolatie. We willen specifiek voor de woningen in de 
Vogelwijk na (laten) gaan wat bouwkenmerken zijn en welke isolatiemaatregelen het best genomen 
kunnen worden. De gedachte is om 1 of 2 energiespecialisten in te huren die een aantal kenmerkende 
typen woningen nader bekijken. We willen het onderzoek naar warmtelekken in die woningen (laten) 
doen m.b.v. een aan te schaffen warmtecamera.  
De aanwezigen geven nog enige suggesties.  

- De molen bij het zuiderhavenhoofd was een ikoon; jammer dat er niet iets vergelijkbaars voor 
in de plaats treedt. De panelen op de daken van scholen zijn veel minder zichtbaar.  

- De plannen zijn nu heel erg braaf,  niet erg amibitieus en aan de weg timmerend. Je zou bijv 
kunnen denken aan een competitie in de wijk om lekstroom terug te dringen.  

- Houd je niet al te strak aan dit plan; houd ruimte om te reageren op spontante ontwikkelingen. 
- Wees voorzichtig met het maken van financiële reserveringen om te sparen. Er is mogelijk ook 

elders geld beschikbaar (bv Fonds 1818) voor delen van de projecten, zoals de aanschaf van 
een warmtecamera. 

 
De vergadering geeft bij acclamatie akkoord op het voorgestelde plan. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter bedankt het bestuur en leden die het bestuur ondersteund hebben, zoals Willem 
Ruitenberg dat gedaan heeft bij de omzetting van Coöperatie naar vereniging. 
Hij staat extra stil bij het naderende terugtreden van Jenneke Ringnalda uit het bestuur en dankt haar 
voor haar grote inzet en in het bijzonder haar werk als penningmeester. Geïnteresseerden voor die 
functie zijn zeer welkom. 
 


