Heiloo Energie
Algemene Ledenvergadering Vereniging Heiloo Energie (VHE).
Datum: 29-01-2020, 20.00u
Locatie: Het Trefpunt , Heiloo
Aanwezig: 34 aanwezigen waarvan 29 leden hebben de presentielijst (bijgevoegd) getekend.
De vergadering wordt gehouden in combinatie met de Openbare Bijeenkomst van VHE op 29-01-2020.
1. Opening en agenda.
De voorzitter van het bestuur Bart Hoogcarspel opent de vergadering, heet ieder welkom en toont de
agenda (zie bijgevoegde presentatie):
1. Opening
2. Verslag vorige vergadering
3. Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
4. Haalbaarheid zonnegeluidsscherm en buurtbatterij.
5. Financiën
6. Sluiting en napraten.
Bart geeft aan dat punt 4 zal worden gepresenteerd door Wilma Eerenstein en punt 5 door Carl Müller.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige Algemene Leden vergadering (ALV) op 30-1-2019 staat reeds enige tijd op de
website. Er zijn geen opmerkingen en dus wordt het verslag vastgesteld.
3. Terugblik 2019/Vooruitblik 2020.
Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd) geeft Bart een overzicht van de activiteiten in 2019 en
een vooruitblik voor 2020. Hij bedankt de vrijwilligers die alle initiatieven en activiteiten mogelijk
gemaakt hebben en vermeldt ook de samenwerking met Duurzaam Heiloo (DH).
Hij geeft aan dat de activiteiten van Energie-coaches zich in 2019 fors hebben ontwikkeld. Naast verdere
kennisverbreding staan afhandeling van de warmtebeelden actie (35 gedaan in 2019, 38 in 2020) en
energie quickscans (34 in 2019, 100 in 2020 met subsidie gemeente) op het programma. Verder komen
de betrokkenheid van Heiloo Energie (HE) bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES)
en de Transitie Visie Warmte (TVW) aan de orde. Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat er
aandacht moet zijn voor burger-betrokkenheid en participatie en tevens realistische (financiële)
haalbaarheid bij de ontwikkeling en implementatie van al deze plannen.
4. Haalbaarheid Zonnegeluidsscherm en buurtbatterij.
Wilma Eerenstein presenteert een samenvatting van bovengenoemde studies (bijgevoegd). Deze zijn
gedaan voor HE/DH en volledig gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.
Verdere studies en mogelijke haalbaarheid van implementatie van deze (of soortgelijke)projecten zal
ook verder worden besproken op een openbare bijeenkomst op 5 Februari met gemeenteraadsleden in
de Openbare Bibliotheek te Heiloo.
5. Financiën
Penningmeester Carl Mueller presenteert het financieel verslag (zie presentatie).
Na verwerking van de inkomsten (€24538,37) en uitgaven (€28903,13) resteert een verwacht negatief
saldo, veroorzaakt door uitgestelde uitgaven voor 2018. Een en ander wordt opgevangen door de
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reserves, zodat een positief banksaldo van €12841 resteert. Het ledenbestand van HE is toegenomen tot
368, met name door de collectieve acties, waarbij de deelnemers lid worden van HE.
Carl vermeldt nog de vertraagde dividend uitkering van de STAK Windmolen Boekel. De contributie
inning voor HE lidmaatschap is nu grotendeels geautomatiseerd (dank aan Ron Poppen).
De Kascommissie (Matthijs de Moel en Peter Min) informeert de vergadering dat zij het Financieel
Verslag heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Een aanbeveling is de financiële administratie te
professionaliseren door een passend software pakket aan te schaffen. Voor de kascommissie 2020
hebben zich Evert van Nass (lid sinds 2019) en Rob van Tuin (lid sinds 2018). Zij zullen samen met Peter
Min de kas voor het financiële jaar 2020 controleren. Evert wil volgend jaar de taak van Penningmeester
op zich nemen.
De vergadering, na kennisname van het verslag en de goedkeuring van de Kascommissie verleent
décharge aan de penningmeester en het bestuur.
6. Rondvraag en Sluiting.
Om ca. 22.00u sluit Bart de vergadering en bedankt de actieve vrijwilligers nogmaals door
overhandiging van een attentie.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een afsluitende borrel.
Bijlagen:
-Presentatie Terugblik 2019/Vooruitblik 2020
-Presentatie Haalbaarheidsstudies Zonnegeluidsscherm en Buurtbatterij
-Intekenlijst aanwezigen.

