UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering 2015
Beste,
Op 26 februari 2015 organiseren we een algemene ledenvergadering en jij bent hiervoor van
harte uitgenodigd. Na een warm onthaal vanaf 19.30u zal de vergadering om 20.00u van
start gaan in zaal ‘6R’ van Cultureel Centrum ‘de Boodschap’ te Rijen.
Het programma ziet er als volgt uit:
 Opening door de voorzitter
 Verslag van het eerste boekjaar (september 2013 tot en met 31-12-2014), tevens
plannen voor het komende jaar, door het bestuur en de werkgroepen
 Financieel verslag over het eerste boekjaar, tevens begroting voor 2015 door de
penningmeester
 Ontheffing van het bestuur
 Verkiezing van het nieuwe bestuur (zie bijgevoegde oproep)
 Verkiezing van de ledenraad (zie bijgevoegde oproep)
Pauze
 Een gezamenlijk gesprek over de ontwikkelingen in de markt en de kansen die er voor
ons liggen. Met onder meer stellingen als: Moet de coöperatie meer gaan doen aan
dienstverlening en waar hebben we dan behoefte aan?

En laten we vooral niet vergeten…
Dat deze vergadering jou de kans biedt om actief mee te gaan werken aan een
klimaatneutraal Gilze en Rijen. Dus heb je interesse en ambieer je een zetel in de ledenraad
of een bestuursfunctie? Meld je dan vóór 10 februari 2015 aan via info@energiegilzerijen.nl.
Ten aanzien van verkiezingen voor bestuur en ledenraad:
 De regels ten aanzien van stemmingen in de ALV zijn opgenomen in art 14 van de
statuten.
 De regels ten aanzien van het bestuur zijn opgenomen in art. 16 van de statuten.
Voor alle duidelijkheid zijn deze bij deze uitnodiging gevoegd.

Tot kijk!
André Dilweg
Voorzitter Energie Gilze Rijen

Meld je aan voor het bestuur of de ledenraad!

info@energiegilzerijen.nl

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van Energie Gilze Rijen: ‘de
Bestuursverkiezing’
De coöperatie bestaat voor en door de leden. Er is gekozen voor een structuur met een klein
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal werkgroepen. Dit heeft
gewerkt, maar nu projecten groter gaan worden, vraagt dit ook meer van het bestuur. Met
het oog op de komende ontwikkelingen is een breder bestuur nodig voor ontlasting van
huidige bestuursleden, betere verdeling van de taken en de inbreng van meer expertise.
Vooralsnog voorzien wij een bestuur dat bestaat uit minimaal 5 personen, met de volgende
(globale) taakverdeling:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Bestuurslid: Aansturing projecten
 Bestuurslid: Communicatie
We verwachten van de voorzitter en bestuursleden dat hij/zij aanwezig is bij de maandelijkse
bestuursvergaderingen. Daarnaast heeft hij/zij voldoende tijd om een actieve rol te spelen in
alle werkzaamheden die bij een bestuursfunctie horen.
Een bestuurder van Energie Gilze Rijen is iemand die één of meerdere van de volgende
eigenschappen heeft, hij / zij:
- heeft een netwerk, vooral lokaal en regionaal.
- weet waar we financiering vandaan halen voor de coöperatie.
- kan de samenleving betrekken bij het lokale energievraagstuk.
- heeft technische expertise en volgt recente ontwikkelingen op de voet.
- strategische keuzes maakt waar we op gaan inzetten.
Conform de oprichtingsakte van de coöperatie wordt alleen de voorzitter hoofdelijk
gekozen, de overige bestuursleden worden door de ALV benoemd, maar het Bestuur
verdeeld onderling de taken.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor de rol van Voorzitter zullen deze tijdens de ALV de
gelegenheid krijgen zich kort voor te stellen. Daarna volgt een schriftelijke stemming. De
kandidaat met de meeste stemmen is de uitverkorene om Energie Gilze Rijen verder op weg
te helpen.
Tijdens de komende ledenvergadering zijn de huidige voorzitter en penningmeester
aftredend en herkiesbaar. Dit omdat zij bij hun aantreden niet door een formele ALV zijn
benoemd.
Heb je interesse en ambieer je een zetel in het bestuur? Meld je dan vóór 10 februari 2015
aan via info@energiegilzerijen.nl. Geef hierbij duidelijk aan of jij jezelf als kandidaat
bestuurslid of als kandidaat voorzitter wilt aanmelden.

Meld je aan voor het bestuur of de ledenraad!
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Meer leden en meer verantwoordelijkheden: Instellen van een ledenraad
Meer leden en meer verantwoordelijkheden. Dit is een belangrijke aanleiding om
verandering aan te brengen in de organisatiestructuur. Er staan een aantal grote projecten
op stapel, zowel binnen de coöperatie als daarbuiten. De coöperatie zal er nu op moeten
anticiperen door de organisatiestructuur van Energie Gilze Rijen aan te passen.
Tijdens de ALV van 26 februari wordt dit allemaal toegelicht en gevraagd zal worden aan de
leden om hiermee in te stemmen.
Zorg dat je bij dit belangrijk besluit erbij kunt zijn!!! Noteer vast in je agenda!!!
“Energie Gilze Rijen is een coöperatieve vereniging waar de leden het voor het zeggen
hebben.”
Een coöperatieve vereniging als Energie Gilze Rijen is er voor de leden, door de leden. Een
ledenraad geeft een stem als afvaardiging van de leden. Zeker wanneer er sprake is van een
evenredige verdeling vanuit de verschillende dorpskernen, kan de ledenraad een stem geven
aan wat de leden willen richting het bestuur. Andersom legt het bestuur verantwoording af
aan de ledenraad. De ledenraad en het bestuur van Energie Gilze Rijen streven ernaar
tenminste drie maal per jaar gezamenlijk overleg te houden inzake belangrijke
ontwikkelingen en om spijkers met koppen te kunnen slaan. De huidige raad van advies kan
te allen tijde het bestuur en de werkgroepen (blijven) adviseren.
Voor de ledenraad staan de volgende vacatures nog open:
a. 3 leden uit Gilze
b. 5 leden uit Rijen
c. 2 leden uit Molenschot
d. 2 leden uit Hulten
Heb je interesse en ambieer je een zetel in de ledenraad? Meld je dan vóór 10 februari 2015
aan via info@energiegilzerijen.nl.
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Mogelijkheden voor dienstverlening vanuit Energie Gilze Rijen
De coöperatie als advies orgaan
Binnen de coöperaties zijn er meerdere leden die vanuit hun kennis en kunde
energiebesparing en duurzaam bouwen adviezen kunnen geven aan bestaande leden. Deze
adviezen zijn onafhankelijk. De coöperatie kan deze leden vragen om een aangepast tarief
voor andere leden. Aan welke informatie heb je behoefte?
De energiewinkel
Het bestuur heeft contacten gelegd met twee lokale ondernemers om in hun witgoedzaak
een ‘energiewinkel’ in te richten. Hier zou de coöperatie voor de leden meer informatie
beschikbaar kunnen stellen tegen een speciaal ledentarief. Welke ‘energiebesparende’
producten zouden we in zo’n winkel kunnen aanbieden? Wat vindt je handig?
Kortingpas
Inkopen van bijvoorbeeld isolatiemateriaal tegen een gereduceerd tarief voor leden bij een
bouwproducten zaak. Bij welke winkels zou je met een kortingpas je inkopen gaan doen?
Energie in- en verkoop
Het verzorgen van energie in- en verkoop voor en aan onze leden. Het uitgangspunt is dat
wij alleen energie willen verkopen die 100% duurzaam is en in Nederland geproduceerd
wordt. Hierbij zal Energie Gilze Rijen geen eigen energievergunning gaan verwerven, want
dit is voor ons veel te complex. Wel zijn er mogelijkheden om ons aan te sluiten bij
Greenchoice, Qurrent of DE Unie. Dit wordt nog nader onderzocht en wellicht kan het
Bestuur tijdens de ALV een voorstel doen. De ALV is een goed moment om je daar over te
laten informeren.
Buurkracht
Energiebesparing is de snelste manier om duurzamer te worden. Wij willen zoveel mogelijk
particuliere woningeigenaren bereiken, dus zoeken wij leden die in hun wijk een buurkracht
project willen starten. Een tweede buurt, ditmaal in Rijen, is gestart, ben jij de pionier van
jouw wijk? Of ken je iemand waarmee je dit samen op poten zou willen zetten?
Samen investeren
Hoewel nog niet concreet komen er meer grootschalige projecten aan voor wind (Moerdijk /
Tilburg / Waalwijk) en zonne-energie. Energie Gilze Rijen kan hierin gaan participeren door
middel van het uitgeven van aandelen certificaten voor haar leden. Graag horen we je
mening!

Meld je aan voor het bestuur of de ledenraad!

info@energiegilzerijen.nl

