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Welkom 

De voorzitter, Rutger van Hoogstraten, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom: leden 

van Vereniging Vogelwijk Energie(k), Coöperatie ZonneVogel, onderzoekers van TU Delft, 

energieadviseurs en overige belangstellenden. De penningmeester, Jort Verhulst, is tot zijn spijt 

verhinderd de vergadering bij te wonen. 

Het spreekuur Energielabels loopt tijdens de vergadering door. 

De vergadering stemt in met de voorgestelde agenda. De voorzitter behandelt de agendapunten aan 

de hand van een presentatie met achtergrondinformatie. 

 

Europees project GLAMURS 

De voorzitter geeft een korte toelichting op dit internationale onderzoek naar de rol van 

burgerinitiatieven in het stimuleren van duurzame levensstijlen. Onderzoekers Jaco Quist en Wouter 

Spekkink van TU Delft hebben Vogelwijk Energie(k) als voorbeeld voor zo'n burgerinititatief gevraagd 

mee te werken mee aan dit onderzoek. De uitwisseling van informatie en het wederzijds benutten 

van netwerken is voor zowel TUD en Vogelwijk Energie(k) nuttig en inspirerend. De onderzoekers 

hebben in het kader van hun onderzoek een aantal leden van Vogelwijk Energie(k) geïnterviewd. Een 

aantal leden toont zich bereid na afloop van de vergadering aan te schuiven voor een groepsdiscussie 

ten behoeve van het onderzoek. Meer informatie over het onderzoek... 

 

Financiële afronding 2014  

Uitgaven 

De voorzitter licht toe dat de geplande uitgaven niet allemaal gerealiseerd zijn als gevolg van de 

noodzakelijke extra focus op en aandacht  voor de opstart van ZonneVogel.  

De grootste uitgavenpost betreft de promotie van de nieuwe, veel betere generatie LED-lampen; 

ieder (nieuw) lid heeft zo'n lamp gekregen.  

Stichting verdwijnt, alleen Vereniging blijft over  

De financiële cijfers zijn gepresenteerd op basis van de opheffing  van de stichting Vogelwijk 

Energie(k) en het overdragen van het saldo naar de vereniging Vogelwijk Energie(k). Die opheffing is 

geheel voorbereid in overleg met de notaris, maar wacht formeel gesproken nog op notariële 

bekrachtiging. Dat zal een dezer dagen gebeuren. De bankrekening van de stichting is al opgeheven. 

Goedkeuring jaarrekening door kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de leden Peter de Wit en Loes Jalink, adviseert  de leden om de 

jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. 

De vergadering keurt de jaarrekening goed.  

De vergadering stemt in met herbenoeming van beide leden van de kascommissie, met dank voor de 

bereidwilligheid van beide leden.  

Contributie 

De vergadering stemt in met het voorstel om het huidige bedrag van de jaarlijkse contributie (€ 25) te 

continueren. 

http://www.vogelwijkenergiek.nl/snel-en-gemakkelijk-naar-een-definitief-energielabel/
http://www.vogelwijkenergiek.nl/alv-energielabelspreekuur-informatiemarkt-dinsdag-26-mei-heldringschool-ijsvogelplein/
http://www.vogelwijkenergiek.nl/onderzoek-naar-rol-burgerinitiatieven-in-stimuleren-van-duurzame-levensstijlen/
http://www.vogelwijkenergiek.nl/onderzoek-naar-rol-burgerinitiatieven-in-stimuleren-van-duurzame-levensstijlen/


 

 

Benoeming leden bestuur en adviesraad  

De vergadering stemt in met de benoeming van Jort Verhulst als penningmeester, en van Margit Blok 

en Theo van Maanen als leden van het bestuur van de Vereniging Vogelwijk Energie(k). Zij draaien 

alledrie al een tijd mee in het bestuur, vooruitlopend op hun formele benoeming. 

De vergadering stemt ook in met de benoeming van Annemiek Rutters als lid van de Adviesraad.  

Over het verenigingsbestuur... 

 

Vooruitblik 

De voorzitter consulteert de leden en gaat in op enkele vragen over plannen en prioriteiten van het 

bestuur: 

• Zonnevogel & vervolg 

• Communicatie 

• Inventarisatie maatregelen Vogelwijk 

• VVE-project 

• Elektrische deelauto 

• Apparaatjes (zoals bv tochtmeters die gretig aftrek vinden) & slimme meters 

• Warmtenet   

Leden  verlenen hun steun aan de door het bestuur gestelde prioriteiten en vragen aandacht voor de 

volgende punten: 

• Belang om ook te kijken naar straatprojecten (snel en kostenefficiënt), als logisch vervolg op 

de inventarisatie die op het actieplan staat (dit punt staat al op de actielijst van het bestuur). Met een 

straatproject wordt bedoeld het in één keer achter elkaar aanpakken van een groep woningen (als 

een "wasstraat") om zo snel en efficient verbeteringen aan die woningen te realiseren 

• Belang om ook vrijwilligers buiten bestuur in te zetten 

• Voortzetting van tochtmeters en evt andere meetapparatuur 

• Uitbreiden slimme meters   

• Aandacht vestigen op duurzaamheidsnut en -noodzaak van het tijdig (na 7 jaar!) vervangen 

van  koelkasten en vriezers en andere energieslurpende huishoudelijke apparaten. Wanneer is het 

beter om een apparaat nog een tijdje te houden (geen milieubelasting door nieuw product) en 

wanneer kun je het beter vervangen omdat een nieuw apparaat zuiniger is. Zie ook MilieuCentraal.nl. 

 

Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering met dank aan de leden 

voor hun aandacht en inbreng. 

http://www.vogelwijkenergiek.nl/wie-zijn-wij/bestuur-en-ledenraad/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/koelkasten-en-vriezers/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/koelkasten-en-vriezers/

