Notulen Algemene Ledenvergadering
Coöperatie “Duurzaam Wergea” U.A. 29-3-2021
Locatie: online
Datum en tijd: 29-3-2021, 20.00 uur

De vergadering was online en als bijlage is de powerpoint-presentatie van de vergadering
toegevoegd. De notulen beperken zich tot de besluiten en vragen.

1. Opening, vaststellen agenda
De vergadering is online. Marc opent de vergadering. Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
2. Mededelingen
We zijn bezig met een SCE-subsidie aanvraag voor het project Greate Mar (Rienk Stelwagen).
3. Notulen ALV 2020 – niet aanwezig, “vergadering” via de mail
We hebben geen inhoudelijke reacties op de mail, de werkwijze en de inhoudelijke stukken
gehad en daarmee hebben we besloten de mail inclusief de stukken te beschouwen als
zijnde de notulen.
4. Jaarverslag 2020 van het bestuur
George presenteert het jaarverslag van 2020.
5. Financieel jaarverslag 2020
Gerrit presenteert het financieel jaarverslag over 2020
6. Kascommissie
a. Verslag
Jelle Dijkstra vertelt dat hij en Luite Bekhof de financiën gecontroleerd hebben en
dat deze akkoord bevonden zijn. Voorstel is om aan het bestuur decharge te
verlenen. Dit wordt door de vergadering gedaan.
b. Benoeming nieuw kascommissielid
Jelle Dijkstra is aftredend. Albert Dijkstra neemt zijn positie in. Petra Veenstra is
reserve.
7. Vaststellen contributies
a. €4,De contributie is vastgesteld op €4,-

8. Vaststellen begroting
De gepresenteerde begroting wordt vastgesteld door de vergadering
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Harm de Vries en Teake Kloosterman. Teake Kloosterman heeft zich
herkiesbaar gesteld.
a. Het bestuur stelt voor om Teake Kloosterman opnieuw tot bestuurslid te
benoemen
b. Het bestuur draagt Steven Hemstra voor als bestuurslid en stelt de ALV voor om
Steven Hemstra te benoemen tot bestuurslid.
Harm wordt bedankt voor zijn inspanningen en Teake wordt opnieuw tot bestuurslid
benoemd. Steven wordt als bestuurslid benoemd en welkom geheten door Marc.
10. Commissie besteding “CDW fonds”
We willen een commissie instellen die het bestuur adviseert over hoe we onze verdiensten
kunnen verdelen. Hier komen we later op terug
11. Rondvraag
12. Sluiting

