
 
 

Notulen jaarvergadering 2022 
21 maart 2022 

 

1. Opening 

Voorzitter Marc opent de vergadering om 20.00 uur. 

2. Mededelingen 

Project Greate Mar  

Dakplaten moesten vervangen, vervelend omdat wij de grootste belanghebbende zijn, maar 

geen partij. Inmiddels is dit allemaal opgelost en zijn de dakplaten vervangen. 

Ontwikkeling Visie CDW 

Zijn we mee bezig onder leiding van Teake.  

3. Notulen vorige ALV 

Vastgesteld. 

4. Jaarverslag 

George licht het jaarverslag toe.  

Albert vraagt of VDB nog wel bij Trije Hikken de energie afneemt. Antwoord is ja. Ze nemen 

alleen geen nieuwe kleine projecten aan 

Jelle vraagt of de panelen ook schoongemaakt worden. Antwoord is nog niet, maar we hebben 

daar wel budget voor. Voorlopig kijken we het aan en houden we contact met Hendrik om dit 

eventueel te combineren. 

5. Financieel jaarverslag 

Gerrit licht de financiën toe. 

Gerrit heeft ook nog wat toelichting op de opwek en de opbrengsten. 

6. Kascommissie 

a. Verslag 

Luite en Albert vonden het veel werk om de kas te controleren. Begroting was niet 

nodig geweest en aanbeveling is om een professioneel boekhoudpakket aan te 

schaffen. 

De commissie heeft de stukken goedgekeurd en adviseert de ALV om het bestuur 

decharge te verlenen. 

Marc geeft nog aan dat we inderdaad een boekhoudprogramma gaan aanschaffen. 

Per 2022 gaan we dat invoeren. 

b. Nieuw kascommissielid 



 
 

Petra Veenstra was reserve en schuift door als kascommissielid. Nieuwe reserve is 

Wietse Martens (na enige druk van de voorzitter ) 

7. Contributie vaststellen 

De contributie wordt vastgesteld op €4,- 

8. Bestuursverkiezing 

Johan en Daan zijn herkozen als bestuurslid. 

9. Bijdrage CDW-fonds 

Wij stellen als bestuur aan de leden voor om op basis van de financiële stukken €4.000,- ter 

beschikking te stellen aan net CDW-fonds. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

10. Aanvraagprocedure CDW subsidie projecten 

Teake is met Frank Prager, Wietse Martens en Luite Bekhof (de commissie CDW-fonds) bezig 

geweest om de aanvraagprocedure voor een bijdrage uit het CDW-fonds op te stellen. 

 

Op hoofdlijnen is de procedure rond. Teake vertelt hoe hij dit samen met de commissie 

heeft gedaan.      

 

Wietse Martens vraagt wat het verschil is met de budgetten van Perspektyf.  

Wij vinden dat dit naast elkaar moet kunnen bestaan. Er ontstaat wat discussie.  

 

Uiteindelijk beslissen we dat we dit jaarlijks gaan evalueren. 

 

11. +12. Rondvraag en sluiting  

Geen rondvraag en de vergadering wordt om 20.56 door de voorzitter afgesloten 

 

 

 

 


