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Nieuwe Lansinger Stroom U.A.  -  Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Online via Zoom, 15 juni 2020 aanvang 20:00 uur. 

 

1. Opening en welkom door voorzitter Menno van der Woude 
• We houden als coöperatie jaarlijks een ledenvergadering en dit is de derde officiële ALV. 

• Een korte voorstelronde volgt, alle aanwezigen (11 totaal) zijn leden en hebben hun naam 

vermeld op de presentielijst (zie bijlagen). 

• Op vraag van de voorzitter wordt de agenda door de leden akkoord bevonden.  

2. Instructies voor de deelnemende leden + identificatie 
• Irene Kersseboom legt uit hoe de deelnemers aan de vergadering vragen kunnen stellen 

tijdens de presentaties en hoe zij hun stem kunnen geven aan besluiten. 

• Middels een visuele controle stelt de voorzitter de identiteit vast van de online deelnemers. 

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 22 mei 2019 
• Er zijn geen opmerkingen, alle deelnemers zijn akkoord. 

4. Terugblik 2019 en plannen 2020 

• Menno licht toe dat wij een coöperatie zijn van projecten en mensen en hij op die wijze zijn 

presentatie wil doorlopen. De presentaties worden nog nagezonden naar de leden (zie 

bijlagen). 

• We kunnen terugkijken op een succesvol 2019 waarin veel activiteiten zijn gerealiseerd en 

ook ons eerste zonnedakproject is opgeleverd. Menno loopt alle activiteiten langs: Lansinger 

Bespaar, Lansinger Zon, Lansinger Wind, Lansinger Warmte en de Energiebank. Niet alles 

gaat even snel, sommige trajecten zijn complex en vragen veel afstemming met verschillende 

partijen. Wel trekken we in toenemende mate gezamenlijk op met de gemeente waarbij NLS 

veelal voldoende ruimte krijgt om een onderscheidende koers te varen.  

• Een bijzonder project is het zonnedak Fietsenstalling OV Berkel en Rodenrijs en daar zijn we 

als bestuur niet helemaal uit of we dat zouden moeten doen. Menno vraagt de vergadering 

om reacties maar die blijven vooralsnog uit. 

• Belangrijk aandachtspunt is de bemensing van onze activiteiten en projecten, hier is absoluut 

nog een duidelijk behoefte aan versterking. Ook hebben we geleerd van andere energie 

coöperaties (o.a. in Zutphen) wat belangrijke succesfactoren hiervoor zijn en daar gaan we 

mee aan de slag. 

5.  Jaarrekening 2019 

• Penningmeester Cor van der Blom geeft een overzicht van de cijfers over 2019 en licht een 

duidelijke groei toe in opbrengsten en kosten, met uiteindelijk ook een mooi positief 

resultaat. NLS staat er goed voor, we hebben voldoende financiële armslag om onze plannen 

te realiseren voor de komende jaren.  
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• De financiële commissie is met de penningmeester bij elkaar gekomen en heeft haar 

goedkeuring gegeven. De vergadering stemt in met het feit dat de commissie slechts uit twee 

leden bestond 

• Gevraagd wordt wanneer de balans van de zonnedak coöperatie wordt goedgekeurd. Cor 

geeft aan dat dit in de ALV van de zonnedak coöperatie Lansingerzon U.A. zal plaatsvinden.  

• De vergadering stemt unaniem in met de gepresenteerde jaarrekening met complimenten 

aan de penningmeester. 

6.     Begroting 2020 
• Cor geeft een toelichting op de begroting, welke als specifiek hoofdstuk is opgenomen in het 

Werkplan 2020-2021. Naast de groei in activiteiten en projecten is er ook een toenemende 

en jaarlijks terugkerende bijdrage van de energieleverancier OM voor klanten uit ons 

werkgebied. Klant worden bij OM is aantrekkelijk voor zowel de gebruiker als voor NLS.  

• De vergadering stemt unaniem in met de begroting 2020. 

7. Benoemen financiële commissie 2020 
• Voor de jaarrekening 2020 hebben de zittende commissieleden toegezegd zich weer 

beschikbaar te stellen, op vraag van de vergadering wordt aangegeven dat de statuten dit 

toelaten. Er wordt onder de leden gezocht naar een derde commissie lid. Aanmelden kan bij 

penningmeester@nieuwelansingerstroom.nl. 

8. Goedkeuren werkplan 2020-2021 
• Secretaris Jan Al geeft een toelichting op de opzet van het reeds toegezonden werkplan 

(versie 1.0 28 mei 2020). Het is qua tekst misschien wel wat uitgebreid, maar dat komt 

omdat de algemene omschrijvingen weer zijn meegenomen uit het vorige werkplan. Vanuit 

de vergadering wordt aangegeven dat dit niet storend is, alles is te vinden en voldoende 

leesbaar. Daarnaast wordt het belang van een professioneel werkplan ondersteund, met 

name naar gemeente en andere samenwerkingspartijen. 

• De vergadering stemt unaniem in met het werkplan 2020-2021. Het nieuwe werkplan wordt 

op onze website geplaatst. 

9. Goedkeuren gewijzigd huishoudelijk reglement door de secretaris 
• Jan geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in het reeds eerder ontvangen 

huishoudelijk reglement (versie 1.2 28 mei 2020). Deze wijzigingen hebben vooral te maken 

met de ontwikkeling in projecten en organisatie van onze coöperatie over de afgelopen 

jaren. 

• De vergadering stemt unaniem in met het gewijzigde huishoudelijk reglement. Het 

gewijzigde reglement wordt op onze website geplaatst. 

10. Presentatie en toelichting op Project RRE Lansingerland 
• Jan Al geeft een toelichting op dit omvangrijke project dat in samenwerking met de 

Gemeente Lansingerland is ontwikkeld en wordt gerealiseerd. Het RRE project wordt begin 

juli a.s. gelanceerd en zal doorlopen tot eind maart 2021. 

• Doelstelling van het project is om een substantieel aantal huiseigenaren te informeren over 

de mogelijkheden voor energie besparen en ook een belangrijk deel daarvan te bewegen tot 

het nemen van concrete maatregelen. Het project wordt in zijn geheel gefinancierd door de 

overheid (ministerie BZK via RVO).  

• Voor NLS biedt dit project de mogelijkheid om een versnelling te realiseren in marketing en 

professionaliteit in de aanpak van de energietransitie. 
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• Op vraag van de vergadering licht Jan de mogelijke risico’s voor NLS nader toe. Dankzij de 

eindverantwoordelijkheid van de gemeente en het goedkeuringstraject in deelprojecten zijn 

deze zeer beperkt en financieel voor NLS goed te overzien. 

• Gevraagd wordt of het wel verstandig is om dit project zo dicht voor de vakantieperiode te 

lanceren. Mede gezien de Corona invloeden is daar bewust voor gekozen, deelname van 

huiseigenaren wordt over een langere periode uitgesmeerd.  

• Naar aanleiding van het mogelijk openen van een energiewinkel in Berkel en Rodenrijs wordt 

de suggestie meegegeven om een caravan hiervoor aan te schaffen en in te richten. Daarmee 

kun je in alle dorpskernen regelmatig aanwezig zijn. 

8.    Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens om 22:00u de vergadering en bedankt iedereen voor zijn bijdrage aan 

deze bijzondere online vergadering. 

 

 

Bijlagen: 

- Presentielijst (zie onder) 

- Presentatie 

  

https://www.nieuwelansingerstroom.nl/wp-content/uploads/2020/07/NLS-ALV-2020.pdf
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