
 

 

V E R S L A G   A L G E M E N E   L E D E N V E R G A D E R I N G    

9   J A N U A R I   2 0 2 3 

  

 

Aanwezig : Sjak Rijploeg, Ammy de Raad, Robbert van der Eik, Inge Linthout 

(bestuursleden) Marjan Woldring, Minchellu van der Veen en Arthur Uyleman (leden). 

 

1  Sjak opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

2 Mededelingen   Robbert is van plan een dagboek bij te houden van het energiezuinig 
maken van zijn woning en dit op de website te publiceren. Ook andere ervaringen over 

duurzame energie kunnen op de website geplaatst worden.. 

 

3 Intermezzo We hebben een pub quiz over energie gedaan met 9 vragen. De 
aanwezigen hadden de meeste vragen goed. Soms ontstond er ook een levendige 

discussie en dat was precies de bedoeling. 

 

4 Jaarverslag 2022 is besproken, tekst was duidelijk.  

 
5 Begroting 2023 en Rekening en Verantwoording 2022  

Omdat de rekening en verantwoording pas kan worden ingevoegd nadat de 

kascommissie e.e.a. heeft beoordeeld, komt het jaarverslag 2022 (dan inclusief Rekening 

en Verantwoording) terug op een volgende ALV. Punt van aandacht: er wordt rekening 
gehouden met inkomsten uit donaties. Verzoek om donaties zal nog aan alle leden 

worden gedaan. Als er genoeg binnen komt is een contributie niet nodig. 

 

6 Benoeming kascommissie – Akkoord met voordracht: Tjeerd Moes, Margriet Dijkstra, 
reserve: Harry Lanting 

 

7 Voorbereiden rooster van aftreden. De huidige bestuursleden zijn voor 2 jaar benoemd, 

dit is het tweede jaar, dus het wordt tijd om een rooster van aftreden op te stellen. Dus 

als mensen zich kandidaat zouden willen stellen, en belangstelling hebben voor een of 
meer bestuursfuncties, neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Deze 

oproep heeft geen kandidaten opgeleverd. Het bestuur zoekt in ieder geval een 

penningmeester, omdat Juul Baller na dit jaar wil stoppen. 

 
8 Oriënterend bespreken : Naar een jaarplan 2023 

Minchellu wil de komende weken bezien of en op welke manier zij activiteiten binnen 

Lewenborg Energie wil ondernemen. Dit is mooi! Suggestie om 

bij elke volgende ALV een onderwerp opnemen waar mensen over mee  
kunnen praten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Inge Linthout, 

secretaris 


