
 

    

Notulen Extra Ledenvergadering (ALV) Durabel, Zuidwolde, di. 30 juni 2020  
Deze extra ledenvergadering is digitaal gehouden via ZOOM. 
 
Virtueel aanwezig: 14 mensen; Bert de Jonge, Wim Leseman, Nico Schutte, Noortje 
Kerkhof, Ans van Vroenhoven, Amy Dekker, Huugh Bons, Henk Reysoo, Alwin 
Kruijt Spanjer, Hans van Ees, Egbert Zwart, Luuk Huisman, Floor de Jong en Arnold 
Simons 
     << C O N C E P T >> 
 

1. Om 20.00 uur opent Arnold Simons als voorzitter de vergadering. Hij heet alle 
virtueel aanwezigen van harte welkom.   

2. Machtiging Dagelijks Bestuur voor aangaan lening. De voorzitter geeft aan dat 
voorafgaande aan deze vergadering er totaal 36 Stemformulieren1 zijn 
aangeleverd (9 per mail (m), de overige schriftelijk). Alle 36 geven aan eens te 
zijn met de procedure en 35 zijn het eens met het voorstel. Eén lid heeft eerst 
vragen. Deze zijn vooraf ingediend en de vragen en de antwoorden zijn eerder 
op de website gepubliceerd.  
Vervolgens neemt de voorzitter de vragen door en licht deze toe. De laatste 
vraag, het verstrekken van de ledenlijst zal gecheckt worden met de 
bepalingen van de AVG. 
Overgegaan wordt tot besluitvorming. Egbert Zwart stemt in. Floor de Jonge 
verklaart zich ook akkoord. Geen van de deelnemers wil wijziging van eerder 
aangegeven voorkeur. Aldus besluit de voorzitter dat het voorstel met 37 
stemmen voor, nul tegen en geen onthoudingen is aangenomen. Daarmee is 
het DB gemachtigd de lening aan te gaan. De voorzitter bedankt de 
deelnemers en zal de leden van de verdere voortgang op de hoogte te houden. 

 
1 Stemformulieren zijn ingediend door: Egbert Zwart (m), Nienke Boendermaker, Huugh Bons, Wytse Brandsma 
(m), Noortje Kerkhof (m), Jan Christiaansen (m), Amy Dekker, Bert Dijkinga, Jack Doornbos, Hans van Ees (m), 
Trudy Lohman, Wim Havinga, Luuk Huisman (m), Bert de Jonge, Meindert Kingma (m), Pieter Kleinjan, Willem 
Kootstra, Wim Leseman, Albert Mekel, Rosalinde Pieters, Alfred Poort, André Pronk (m), Henk Reysoo, Bob van 
der Riet, Marjo Rook, SJ Koster, Hein Rumpt, Nico Schutte, Arnold Simons, Jeannet Snoey, Tonnie Veening, Jan 
Veldkamp, Alwin Kruijt Spanjer, Arjan Vliem, Ans van Vroenhoven (m), Anne van de Wal – (m)=mail 
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Het voornemen is op de -uitgestelde- jaarvergadering met concrete voorstellen 
te komen. 

3. Alvorens de vergadering te sluiten geeft de voorzitter de ruimte voor een 
rondvraag. Hiervan maken Ans van Vroenhoven en Amy Dekker gebruik. 
Eerstgenoemde vraagt naar verrekening indien met meer produceert dan 
nodig is (bijvoorbeeld door in de PCR te participeren). Zowel Nico Schutte als 
Huugh Bons plaatsen bij de beantwoording enkele extra kanttekeningen. 
Amy Dekker vraagt of er al een strategie is bedacht om zonnedelen te gaan 
verkopen. De voorzitter zegt dat dit de komende fase van belang is en dat 
meer daarover op de ALV verteld zal worden.  
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.29 uur de vergadering 
en bedankt iedereen voor zijn en haar inbreng en deelname aan deze bijeenkomst.  

 
NAWOORD: 
Op 1 juli 2020 dook er nog een stembiljet op van Marie-Claire Cornips. Formeel is dit 
te laat. Ervan uitgaande dat haar stem niet afwijkt van de anderen, zijn er officieus 38 
leden die instemmen met het voorstel en dat is 65,5% (38:58). 
 
======================= A G E N D A ==================================== 
 

EXTRA Algemene Ledenvergadering (ALV) Durabel 
Dinsdag 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur 
Locatie: wegens covid-19 is dit een digitale ALV 
 
AGENDA 

1. Opening en agendavaststelling 
2. Machtiging Dagelijks Bestuur voor aangaan lening (separate toelichting) 
3. Sluiting  

 

 

 

 Deelnemen digitale ALV: 
KLIK 
op:  : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElf-
Gvpz8tGtPVtCxXhjZQfz3-A3mDF3Ew 
Vervolgens geef je je naam en je emailadres waarmee 
je geregistreerd bent voor deze vergadering. Op 30 
juni (vanaf 19.30 – 20.00 kun je in de wachtkamer) klik 
je op link die je bij je registratiebevestiging hebt 
gekregen. Dat kan ook vanaf je iPad of telefoon. 
 


