N.T.C. De Wiltsangh

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
d.d. 14 februari 2018
Aanwezig bestuur

: Ton Kuijper (voorzitter), Stephan van de Veen (penningmeester),
Jan Kamp (secretaris), Hans Grit (bestuurslid)

Aanwezige leden

: 38 leden (excl. bestuur)

Afwezig met afmelding

: 14 leden hebben zich afgemeld

Voorzitter

: Ton Kuijper

Notulist
: Jan Kamp
________________________________________________________________________________
1.

Opening
De voorzitter opent deze (B)ALV om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom en
geeft aan dat 14 leden zich hebben afgemeld.
In het kort wordt de weg naar deze vergadering geschetst. In 2016 is gestart met het
onderzoeken van de mogelijkheden van LED verlichting in de hal. Doel hiervan was om de
energiekosten te reduceren en de verlichting in de hal te verbeteren. De groep bestond uit
Rob Krijn als initiatiefnemer, Jan Fraanje en Frans Joosse. Dit alles heeft nu al geleid tot meer
duidelijkheid over ons stroomverbruik en inmiddels zijn ook al wat wijzigingen in de
stroomvoorziening aangebracht. Alle informatie en offertes hebben ertoe geleid dat het
bestuur gekozen heeft voor een integrale aanpak bestaande uit zonnepanelen en LED
verlichting. Om dit hele proces van subsidie aanvragen, aanschaf van verlichting,
zonnepanelen, onderhoud en monitoring te begeleiden hebben wij gekozen voor een partij
die ervaring heeft en bekend is bij de gemeente en de KNLTB.

2.

Presentatie Sportief Opgewekt
Het doel van de presentatie is om de leden kennis te laten nemen van de mogelijkheden die
Sportief Opgewekt onze vereniging biedt om te verduurzamen. Deze verduurzaming bestaat
uit het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze tennishal en het monteren van LED
verlichting in de tennishal. De zonnepanelen geven ons de mogelijkheid om deels
zelfvoorzienend te zijn en indien mogelijk stroom terug te leveren aan het net. Het bestuur
vraagt de leden toestemming om met Sportief Opgewekt verder te gaan. Sportief Opgewekt
in de persoon van Lucas Hullegie licht verder toe welke stappen er moeten worden
ondernomen voor het verkrijgen van subsidies, de ontbindende voorwaarden van het
contract en de werkwijze van Sportief Opgewekt.
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De leden hebben de volgende vragen: hoe werkt het terug leveren van stroom? Lucas geeft
aan dat bij “overproductie” altijd terug geleverd wordt aan het net. Hierbij gelden niet de
restricties (salderingsregeling) zoals voor particulieren. Is er een lichtplan? Zodra alles
geregeld is wordt er een lichtplan opgesteld in samenspraak met NTC De Wiltsangh.
Wat gebeurd er als Sportief Opgewekt failliet gaat? Lucas geeft aan dat de Triodosbank als
partner garant staat in het geval van een faillissement. Rob Krijn geeft aan dat hij moeite
heeft met het feit dat beide partijen het onderhoudscontact na 1 jaar kunnen opzeggen.
Hoewel deze wederkerigheid gebruikelijk is heeft Lucas er geen moeite mee om dit aan te
passen.

3. Stemming
Na de presentatie en het beantwoorden van de vragen vraagt de voorzitter of de leden
kunnen instemmen met de keuze voor Sportief Opgewekt om dit project voor ons te doen,
kennisnemend van alle ontbindende voorwaarden. Met algemene stemmen wordt het
voorstel van het bestuur aangenomen.

A. Lijst van aanwezigen
M.J.G. Alblas

L.P. Gorter

W. Marks-van Houten

T. Alkema-Pels

C. van Marle

H. De Vries

G. Bartelink

H.W. de Jager-Toorman

J. Mazier

J. Bijlstra

R.A.G. de Jong

A. van den Nagel-Bos

R.T. Borchers

J.W. Joosse

D.A.J. Ollebek

G.S.R. Bos

F.C. Joosse

J. Oppelaar

E.F. Bos-van Daalen

M.C. Joosse

H. Plantinga

H.J. Buitenhuis

S. Joosse

A.M. Ravenshorst

N.E. Bus

A. Theunissen

L. Buytenhuis

R. Krijn

G. Couprie

A.H.J.M. Kuijper

M. Docter

N.M. Lammens

C.J. van den Doel-de Rijcke

I.M. van Lobberegt

J.J. Fraanje

A. Maat

A.L. Gorter

A. Marks
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