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Aanwezigen: 

De leden: Johan de Jager, L. Eikelboom, Angela Scholder, Leo Knape, Jan 
Commandeur, Rob van Ballegoij, Engbert Vos, Erik den Hertog, Hugo Huneker, Joop 
Pennings, Hans de Kiefte, Johan Werdmüller, Erik van Zandijk, Robin van Eeuwijk, 
John Oosterhuis, Frits van Leeuwen, Johan Zwakman, Marcel Bodewitz, John 
Oosterhuis. 

Martijn Mewe (voorzitter), Frank Cornet (penningmeester), Gerard Jägers 
(secretaris), Joost Kok (bestuurslid), Fred Kersbergen (bestuurslid). 

 

Agenda 

1) Opening vergadering en vaststelling agenda  

2) Vaststellen notulen ALV 30 november 2020 

3) Overzicht activiteiten 2020 

4) Jaarrekening 2020 

5) Bestuurswisseling penningmeester 

6) Plannen 2021 

7) Begroting 2021 

8) Rondvraag 

9) Best practices van de energiecoach 

 

Opening vergadering en vaststelling agenda 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

Vaststellen notulen ALV 30 november 2020 

Het verslag van de ALV van 30 november wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

  



Overzicht activiteiten 2019 en eerste deel 2020 

De diverse activiteiten worden door de trekkers toegelicht. 
 
a. Project Duurzamer Wonen/RRE – inzet coaches en bespaarboxen (Martijn) 
 
b. Inkoopactie zonnepanelen 2019/2020, samenwerking met Eneregio (Joost) 
 
c. Collectieve zonnestroomdaken, samenwerking met Kennemer Kracht (Joost) 

d. Gezamenlijke inkoopactie spouwmuurisolatie 2019/2020 (Joost)  

e. Focus lange termijn: ondersteuning gemeente Velsen + schaalsprong (Martijn)  

f. Deelnemen participatie in processen RES en Transitie Visie Warmte (Gerard) 

g. Introductie elektrische deelauto i.s.m. gemeente Velsen en MyWheels (Joost) 

h. Lokaal Klimaat Akkoord (Martijn) 

Angela merkt als beheerder van de deelauto dat het gebruik wisselvallig is. Marcel 
Bodewitz meldt dat hij en zijn gezin een geode ervaring hebben gehad met de 
deelauto. Zijn enthousiasme zal op film worden gezet. Actie Joost 

 

Jaarrekening 2020 

De penningmeester, Frank Cornet, licht de jaarrekening toe. Hij geeft vooral uitleg 
over de bestuurs- en projectenvergoeding die aanmerkelijk hoger is uitgekomen dan 
begroot. Er zijn twee effecten; de ene is dat er veel werk is bijgekomen en de andere 
is dat er nu enige ruimte is om werk te vergoeden. Het bestuur voert ook veel 
projecten uit, dus het is bestuurs- en projectvergoeding. Het is de bedoeling dat daar 
meer van onze leden mee aan de slag kunnen. Rob van Ballegoij meldt dat deze 
fenomenen al bekend waren toen de begroting werd opgesteld. Frank geeft Rob 
daarin gelijk. Dat de begroting toch niet is aangepast is omdat de begroting al was 
ingediend voor subsidieverzoeken en is tijdens de ALV van 30 november zo 
goedgekeurd. Joop Pennings vraagt of de ontwikkeling van de tijdsbesteding kan 
worden verduidelijkt. Het bestuur zegt dat toe en kan dat doen op basis van de 
tijdrapportage die per project wordt bijgehouden. Joost vult aan dat het niet de 
bedoeling is dat alleen bestuursleden aan de projecten werken. Hij roept leden op 
om te melden waarvoor zij zich zouden kunnen en willen inzetten. 

De kascommissie heeft schriftelijk verklaard de boekhouding over 2020 in orde te 
hebben bevonden. 

De vergadering keurt met 20 stemmen voor en 1 onthouding de jaarrekening vast. 

Van Angela wordt met veel dank afscheid genomen als kascommissie lid. Hugo gaat 
nog een jaar door en Engbert volgt Angela op. 

 

 



Bestuurswisseling penningmeester 

Met de goedkeuring van de jaarrekening stopt het penningmeesterschap en 
bestuurslidmaatschap van Frank. Hij is 5 jaar een kundig penningmeester geweest. 
Zijn rol is niet te verenigen met zijn beoogde politieke werk. Hij wordt opgevolgd door 
Fred Kersbergen. De ALV stemt daar met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen mee 
in. 

  

Plannen 2021 

De lopende en geplande projecten worden toegelicht door de trekkers. 

a. Voortzetten project Duurzamer Wonen (RREW, ook voor huurders) (Martijn)  

b. Inzetten op concrete projecten in het kader van Regionale Energie Strategie (RES) 
– inzet op 50% lokaal eigendom (Gerard)  

Angela merkt op dat doordat de gemeenteraad van Velsen een minimumafstand 
tussen windturbine en woning minstens 600 meter moet zitten dat het realiseren van 
windturbines ernstig bemoeilijkt is. 

c. Gezamenlijke daken en samenwerking met Coöperatie Kennemer Kracht (Joost) 
 
d. Oprichting “Energiek IJmond” t.b.v. grote zon/wind-projecten (Gerard) 
 
e. Voortzetten collectieve inkoopacties (Joost)  
 
f.  Zijkanaal B (Gerard) 

g “De Vijf Voorlopers van Velsen” (Fred) 

h. Uitvoeren van warmtescans (Fred) 

i. Uitbreiden aanbod elektrische deelauto’s (Joost) 

Johan Jager  meldt dat in het Ramplaankwartier in Haarlem een plan wordt uitgerold 
voor een lokaal warmte-net werk (isoleren, PVT-panelen+ warmtepomp, WKO-
netwerk). Daar zouden we in Velsen van kunnen leren. 

 

Begroting 2021 

De bestuursvergoeding en projecten staat op de begroting omdat die tijdens de  ALV 
van 30 november 2020 is vastgesteld. Rob van Ballegoij merkt op dat toen de 
begroting gemaakt werd al duidelijk was dat de bestuursvergoeding niet klopte. 

 

Rondvraag 

Hugo Huneker pleit voor meer aandacht voor kleinschalige verbeteringen. Fred 
Kersbergen licht toe dat dit een onderdeel van het werk van Peter Wiers (niet 



aanwezig met afzegging) is om juist voor met name hybride warmtepompen meer 
toelichting te geven.  

Johan Zwakman pleit voor aandacht voor waterbesparing bij douchen door gebruik te 
maken van een waterturbo (Oxyjet). 

Joost geeft hierop als suggestie dat we dit meer gaan aanpakken, in combinatie met 
de RRE(W) aanpak en mogelijk aanbod vanuit Energiek Velsen in een webshop-
omgeving. Het bestuur zet het op de actielijst. 

Sluiting 

Fred Kersbergen houdt een kennisquiz. Daarna wordt de vergadering  afgesloten. 

 


