
 

Concept verslag eerste ALV KempenStroom,  

Datum: 20 okt 2022 

Tijdstip: 20.00 uur 

Locatie: Muzenval in Eersel 

Verslag: 

1. Opening en welkom  

Voorzitter Ad van de Ven heet iedereen van harte welkom. Zo’n 50-55 leden (incl bestuur) 

zijn aanwezig 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Presentatie over Coöperatie KempenStroom, over: 

- Ontwikkeling; wat hebben we allemaal gedaan en huidige stand van zaken, door Marieke 

van Wijnen 

- Joop van Meel legt financiële participatie uit en geeft toelichting op financiële stand van 

zaken 

 

 

4. Bestuursverkiezing  

- Het huidige bestuur is verkiesbaar. Bestuur wordt met algemene stemmen verkozen 

  Bestuur: 

Ad van de Ven  voorzitter 

Marieke van Wijnen secretaris 

Joop van Meel  penningmeester 

Lisanne Leenaerts bestuurslid 

Frans van Hoof  bestuurslid 

Emile van Niekerk bestuurslid 

Aad Zwinkels  bestuurslid 

 

5. Programma KempenStroom 2022/2023 

- Lisanne Leenaerts geeft uitleg over de algemene voorwaarden om projecten op te pakken 

- De lopende projecten worden toegelicht door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor 

desbetreffende project 

- Joop van Meel bespreekt Begroting 2023 

- Veel vragen konden ter plekke beantwoord worden. Overige vragen en opmerkingen: 

o Kan een projectontwikkelaar lid worden? 

o Financieel overzicht: onkosten Enexis aansluiting verschuiven naar balans 

o Minimaal rendement stellen bij Financial Close (bv 7 %)? 

 



- Programma KempenStroom 2022 – 2023 inclusief begroting 2023 wordt met algemene 

stemmen vastgesteld 

 

6. Promotie KempenStroom en betrokkenheid leden: 

- Ad van de Ven legt uit dat we project werkgroepen kunnen opzetten, voor bijvoorbeeld PR 

en communicatie. Leden die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden via 

info@kempenstroom 

- Er heeft zich 1 lid vooraf gemeld voor de Kas Commissie, 1 lid meldt zich aan tijdens de ALV 

a. Nicole Slenders  nicole.slenders@chello.nl 

b. Ben Schreuder    vd.ben.2018@gmail.com 

 

7. Rondvraag  

Complimenten aan het bestuur 

 

8. Voorzitter Ad van de Ven sluit de vergadering om 22.15 uur 

 

De Powerpoint Presentatie van de ALV is terug te vinden op de website kempenstroom.nl 

 

 
 
Dit verslag is vastgesteld in de ledenvergadering van de coöperatie KempenStroom op ………………….  
te …………………… 
 
 
Ondertekend namens het bestuur van de coöperatie Zonnepark Welschap:  
datum: …………….. 
plaats: …………….. 
 
Naam en handtekening: ……………………. 
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