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1. Opening en mededelingen (GJH) 
 vaststellen agenda 

2. Toelichting en organisatie BoeN (GJH) 

3. Besluitvorming door de leden 
 Statutenwijziging (JdH) 
 Financieel verslag 2015 en 2016 (JdH) 

4. stand van zaken projecten:  
deelauto, energiebesparing, waterkracht 

5. Rondvraag en afsluiting Algemene Ledenvergadering (GJH) 
 

PAUZE 
 

 Presentatie Zonnedak Holthuizen (FvH) 

 Gelegenheid in te schrijven voor deelname aan het 
Zonnedak Holthuizen 
 

AGENDA 
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Organisatie BoeN 
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BESTUUR:  

Gerrit Jan Huetink 

Arjan Woestenenk 

Dolf Pasman 

Jaap Schwarz 

 

ADVISEURS:  
Rieks Eggens 
Michel Coenen 
Marcel Aal 
Frank van Heijst 
Jan den Hartog 
Eline Brinkman 
Marc de Gelder 
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Statutenwijziging 
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Artikel 6 lid 1 gaat na wijziging als volgt luiden:  

• “De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit: jaarlijkse contributies 
van de leden, het inleggeld van (toetredende) leden, giften, erfstellingen, 
subsidies en het door de Algemene vergadering gereserveerde deel van 
een eventueel batig saldo en andere inkomsten. 

• Het bestuur bepaalt wanneer het inleggeld moet worden voldaan. 
Jaarlijks wordt door de algemene vergadering de hoogte van de 
contributie en het inleggeld vastgesteld. 

• Het niet-gestorte gedeelte van het inleggeld is steeds opeisbaar. 

• Het inleggeld behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie en 
wordt bij uittreding niet terugbetaald, indien in de loop van het boekjaar 
het lidmaatschap eindigt, blijven de contributie en het inleggeld voor het 
geheel verschuldigd. 

• De jaarlijkse contributies van de leden kunnen uitsluitend worden 
aangewend ter instandhouding van de vereniging.” 



Financieel verslag 2015 

13-03-2017 5 BoeN 



Financieel verslag 2016 
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Balans eind 2016 
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Begroting 2017 
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• Elektrische deelauto: 

• Smart (via Lochem energie) 

• Nissan Leaf: NU te weinig animo 

• bij meer animo starten we het 
project zeker op! 

• voor meer info: Marcel Aal 

stand van zaken 
projecten 
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energiebesparing:  

• isolatie woning en andere zaken  

• er zijn diverse subsidies beschikbaar 

• energieloket van de gemeente 

• zie website BoeN voor meer info 

 

stand van zaken 
projecten 
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Waterkracht: 

• GEA – Subtafel Waterkracht  

• onderzoek naar alle mogelijke 
locaties in Gelderland 

• mogelijkheden in de IJssel, bij 
kribkoppen brugpijlers, kades e.a. 

• krib bij veerstoep Bronkhorst is 
meegenomen in het onderzoek 
door de provincie Gelderland 

 

stand van zaken 
projecten 
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zonne-energie:  

• Zonnedak Holthuizen: na de pauze 

 

stand van zaken 
projecten 
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 Vragen ?  
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