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Aan de leden van EC Noorddijk 
 

Oproep en agenda voor de 
Algemene Ledenvergadering  
op maandag 24 oktober 2022 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Rietland, Oosterseweg 62, Zuidwolde. Zaal open: 19.10 uur 
 

Agenda 
1. Opening en vaststelling agenda. Tot maandag 17 oktober as. kunt u voorstellen voor de 

agenda indienen bij het bestuur. 
 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 23 mei 2022. De notulen staan op de website (onder 
tabblad “Wie zijn wij” > Algemene Ledenvergaderingen). 
 

3. Mededelingen van het bestuur. 
 

4. Benoeming bestuursleden. Werry Jonker (penningmeester) en Theo Maas (secretaris) 
hebben hun (eerste) periode van vier jaar erop zitten. Ze zijn herbenoembaar. Andere 
kandidaten graag vóór 17 oktober as bij het bestuur aanmelden. De vergadering wordt 
gevraagd tenminste twee bestuursleden te (her)benoemen. 
 

5. Jaarverslag 2021. Het jaarverslag staat op de website (“Wie zijn wij” > Algemene 
Ledenvergaderingen > Stukken ALV 24-10-2022). De vergadering wordt gevraagd het 
verslag vast te stellen. 

 
6. Verslag van de Kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2021.  

De penningmeester licht de jaarrekening toe en de Kascontrolecommissie doet 
mondeling verslag van haar bevindingen. Het financieel jaaroverzicht 2021 staat op de 
website (“Wie zijn wij” > Algemene Ledenvergaderingen > Stukken ALV 24-10-2022, met 
wachtwoord). Vragen/opmerkingen graag vóór 17 oktober as. aan de penningmeester 
sturen (info@ecnoorddijk.nl). Na goedkeuring van de jaarrekening 2021 wordt gevraagd 
het bestuur décharge te verlenen. 
 

7. Twee voorstellen met betrekking tot de financiële middelen:  
7a. Aflossen leningen. 
7b. Compensatie voor lagere belastingteruggave oude postcoderoosregeling. 
De voorstellen staan op de website (“Wie zijn wij” > Algemene Ledenvergaderingen > 
Stukken ALV 24-10-2022, met wachtwoord). De vergadering wordt gevraagd de 
voorstellen goed te keuren. 
 

8. Rondvraag en sluiting vergadering.  
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Pauze. 
 
Na de pauze nodigt het bestuur u uit voor het informatieve gedeelte van de ALV.  
Met hapjes en een drankje. 
 
Het motto is: wordt je eigen energie-expert! 
Doel is 10% besparen op je energieverbruik en/of onder het energieplafond komen/blijven. 
Dat willen we bereiken door je vooral bewust te laten worden van je eigen gedrag. We gaan 
met elkaar op zoek naar besparingsmogelijkheden op je energieverbruik. Niet door middel 
van grote investeringen met een lange terugverdientijd, maar op korte termijn realiseerbaar 
onder de noemer: meten = weten. Daarvoor kun je ter plekke voor € 10 een P1-metertje 
aanschaffen (kostprijs € 30) dat je aansluit op je slimme meter en waarmee je op je 
mobieltje je werkelijke verbruik kunt volgen. Wat je ermee kunt en wat de bedoeling is legt 
onze eigen energie-expert daar en dan uit. Mis het niet! Neem je mobiel mee om te kunnen 
betalen (met tikkie of QR-code; contant mag ook) en noteer merk en type van je meter. 
 
Voor het beste idee stellen we (gratis) zo’n metertje beschikbaar. Dat gaat als volgt: iedere 
deelnemer praat mee aan één van de tafels (zoveel mogelijk naar eigen keuze). Per tafel 
wordt aan het einde één idee genomineerd dat door die tafel als beste wordt beschouwd. 
De voltallige vergadering beslist welk idee als beste van alle uit de bus komt.  
Bij onduidelijkheid over de uitslag beslist de jury. 
 
Maar het gaat natuurlijk vooral om het toepassen van de ideeën en verworven inzichten in je 
eigen praktijk daarna! Daarom: kom naar de ALV en steek je licht op!! 
 
 
 
 Het Bestuur, 7 oktober 2022 


