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Verslag algemene ledenvergadering

7 oktober 2021

De algemene ledenvergadering is een vergadering voor leden van Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A.

aanwezig: 17 leden

1. Opening en agenda
Michiel Verbeek  (voorzitter) opent de vergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen.

3. Verslag ALV 23 januari 2020
Gevraagd wordt of de directie van Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst BV een vergoeding krijgt.
Dat is het geval. Deze is door de aandeelhouders vastgesteld.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

5. Begroting 2021
De begroting 2021 wordt vastgesteld.
Er wordt ingestemd met de voorgestelde contributie: zowel particulieren als bedrijven € 50 per jaar.

6. Verkiezing bestuursleden
Met algemene stemmen worden Jeroen Hut gekozen tot algemeen bestuurslid.

7. Stand van zaken projecten
De volgende projecten worden toegelicht

a. polycultuur zonnepark De Mikkelhorst
b. zonneweide Glimmen
c. elektrische deelauto
d. zelfoogsttuin Het Proefveld
e. voedselbos Glimmen

Voor de actuele stand van zaken wordt verwezen naar
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8. Projectideeën
Dit agendapunt is bedoeld om leden te laten aangeven wat Duurzaam Haren wel en niet zou moeten
doen. Welke (soort) projecten zouden we moeten starten? Waar liggen de prioriteiten? Bij welke
activiteiten willen leden zelf een bijdrage leveren?

De leden komen met de volgende suggesties:
● opslag van elektriciteit in batterijen (waaronder die van elektrische auto’s)
● energiebesparing (samen met Stichting Haren Energiek en Duurzaam (Oosterhaar

Energiek)
● energiearmoede
● groene koelkast
● waterstof
● biodiversiteit (o.a. in tuinen en openbaar groen)
● column in Haren de Krant
● zonnedak in Onnen
● project bij coöperatie De Middelhorst
● deskundigheid bij de leden benutten

9. Rondvraag
Geen onderwerpen.

10. Sluiting
Michiel Verbeek (voorzitter) sluit de vergadering.
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