
 
 Heiloo Energie 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Heiloo Energie (VHE).  
Datum: 30-01-2019, 21.00u  
Locatie: Het Trefpunt , Heiloo  
 
Aanwezig: 26 leden hebben de presentielijst (bijgevoegd)  getekend. 
 
De vergadering wordt gehouden onmiddellijk na de Openbare Bijeenkomst van VHE op 30-01-2019, ook 
gehouden in het Trefpunt te Heiloo.  
 
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 2018 
4. Vooruitblik 2019 
5. Financiën 
6. Voorstel Aanpassing contributie 
7. Rondvraag en sluiting. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Er is geen verslag van de vorige jaarvergadering  gemaakt. Dit wordt door de vergadering geaccepteerd. 
 
3. Terugblik 2018. 
Middels de presentatie geeft Bart een overzicht van de activiteiten in 2018 en een vooruitblik voor 2019. 
Hij bedankt de vrijwilligers die alle initiatieven en activiteiten mogelijk gemaakt hebben en vermeldt ook 
de samenwerking met Duurzaam Heiloo (DH).  
Genoemd voor het overzicht wordt nog de deelname van 8 leden van Heiloo Energie aan de HOOM-
cursus voor Energie-coach. In  2019 zullen de HE energiecoaches worden ingezet, o.a. mogelijk bij de 
wijkgerichte aanpak energieplanning.     
 
4. Vooruitblik 2019. 
In 2019 zullen de activiteiten (o.a. weer met DH) van 2018 worden voortgezet. De wijkgerichte aanpak in 
aangepast format Blockhovenpark wordt genoemd. Als onderwerpen voor nieuwe openbare 
bijeenkomsten zijn o.a. gepland:  Smart Grids, Opwekking en opslaan van Warmte. Ook draagt VHE bij 
aan een presentatiehoek in de Bibliotheek Heiloo. Tevens is het voornemen om een studie naar een 
Windenergie initiatief voor Heiloo in gang te zetten.     
HE en de zusterorganisaties in de regio zijn/worden betrokken bij de discussie over een Regionale 
Energie Strategie (RES) vanuit de overheid. 
(zie presentatie voor volledig overzicht). 
 
Wegens verhuizing zal Cor Warmer aftreden met ingang van heden als bestuurslid. Ook wordt een 
nieuwe penningmeester gezocht.   
 
5. Financiën 
Penningmeester Carl Mueller presenteert het financieel verslag (zie presentatie). 
Na verwerking alle kosten, inkomsten in 2018 en reserveringen voor uitgaven 2019 resteert een positief  
saldo van €1243,90. Het te verwachten negatief resultaat voor 2019 wordt opgevangen door de 
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genoemde reserveringen. 
De Kascommissie informeert de vergadering dat zij het Financieel Verslag heeft gecontroleerd en 
goedgekeurd. 
De vergadering, na kennisname van het verslag en de goedkeuring van de Kascommissie verleent 
décharge aan de penningmeester en het bestuur. 
 
6. Voorstel Contributie verlaging. 
 
Het bestuur stelt voor om gezien de goede financiële situatie de hoogte van de jaarlijkse contributie te 
verlagen met €5 tot €20 per jaar en zo ook  in lijn te brengen met  die van de zusterverenigingen in de 
regio, o.a. Calorie. Dit wordt per acclamatie geaccepteerd.   
 
7. Rondvraag en Sluiting 
 
Om ca. 22.00u sluit Bart de vergadering. 


