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AGENDAVOORSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING – augustus 2020 

Locatie:  vergadercentrum de SPIL, Suikerdoossingel, Maasbracht 
Tijdstip: 19:30h 

LET OP: we hebben deze vergadering vanwege de COVID19 (Corona) maatregelen al twee keer 
uitgesteld, en ook nu zit er een kans in dat deze maatregelen weer aangescherpt worden en we wellicht 
moeten uitwijken naar een video-vergadering. Als coöperatie krijgen we echter geen uitstel meer om de 
jaarstukken (verlengd boekjaar november 2018- dec 2019) bij de Kamer van Koophandel en de 
Belastingdienst te deponeren. Dus op de een of andere manier zullen we toch aan onze statutaire 
verplichtingen moeten voldoen.  
De vergaderlocatie de Spil, biedt ons voldoende ruimte om de veiligheidsafstand van minimaal 1,5 m te 
respecteren. Maar daarnaast geldt ook daar voor u, dat u alleen welkom bent als u geen verkoudheid, 
griepverschijnselen, etc. hebt. 
De agenda bevat punten en onderdelen die goedkeuring of instemming van de leden vereisen. Uw stem 
als lid is daarom belangrijk. We rekenen op uw komst. Maar, ook gezien de Corona maatregelen en 
daaraan gekoppelde opstellingen in de zaal, willen we graag uiterlijk vrijdag 21 aug. van u weten als 
u NIET aanwezig kunt zijn. (we hebben nu ca. 50 leden). 

 
Voor de pauze willen we het boekjaar 2018-2019 behandelen: een formele noodzakelijkheid. 
Na de pauze dan onderwerpen die de activiteiten van het lopende jaar 2020 betreffen. 

AGENDAVOORSTEL 

1. Opening 

2. Goedkeuring agenda (CDM 20-033) 

3. Jaarverslag (CDM 20-034) 

4. Financieel verslag (CDM 20-035 jaarrekening 2019; CDM 20-035; CDM 20-045; 20-042) en 
rapport van de kascommissie (CDM 20-036);  
benoeming nieuwe kascommissieleden 

5. Pauze 

6. Statusbericht van de penningmeester, administratie en accounting bij/door OAMK,  
financiën (CDM 20-042) 

7. Bestuur; aftreden, kandidaten, verkiezing, benoemingen (CDM 20-037 en 038) 

8. Project zonneweide Hofstraat, status, opzet en structuur, economische haalbaarheid, planning, 
beslispunten (CDM 20-039) 

9. Ontwikkelingen, Samenwerking met buurcoöperaties, Rescoop 

10. Opleiding projectleiders, Provincie 

11. Coöperatieve initiatieven: Kortingsactie (CDM 20-041),  
Energielevering via de Coöperatie (CDM 20-040) 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting 

 

Zie ter voorbereiding bijgaande documenten behorend bij enkele agendapunten 

 

 

Chris Hamans , voorzitter 
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