
 
 

 

 

Aan onze leden 

 

 

 

 

 
Uw kenmerk: - 
Betreft: werving werkgroep leden en bestuursleden 

Klimmen, 26 oktober 2021. 

 

 

Beste leden van Energiecoöperatie De Omslag, 

 

Op woensdag 17 november om 19.30 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

de coöperatie plaats. 

Een agendapunt tijdens die vergadering is de discussie over het Huishoudelijk Reglement 

voor uitbreiding van het bestuur en het instellen van werkgroepen, waarna stemming volgt 

over het voorstel van het bestuur. 

 

Mogen we op jou rekenen? 

 

De activiteiten van de energietransitie zijn zo breed dat we deze met een klein bestuur van 

slechts drie personen, aangevuld met enkele andere personen, niet gebolwerkt krijgen. Met 

andere woorden, we hebben extra ‘energie’ nodig!  

Om die reden willen we het bestuur graag uitbreiden naar zeven bestuursleden en daarnaast 

werkgroepen vormen bestaande uit algemene leden van onze energiecoöperatie.  

De werkgroepen dienen ter ondersteuning van het bestuur en kunnen werkzaamheden in 

opdracht van het bestuur of in overleg uitvoeren.  

 

Op dit moment telt onze coöperatie maar liefst 35 leden, we willen ieder lid graag oproepen te 

bekijken of welke manier hij/zij een bijdrage kan leveren binnen de doelstellingen van de 

energietransitie. Dit kan als bestuurslid of als lid van een werkgroep. De thema’s van de 

werkgroepen worden in de bijlage verder toegelicht.  

 

Invulling 

Een veel gestelde vraag zal zijn: hoeveel tijd kost me dit? Dat is moeilijk te zeggen. Op dit 

moment vergaderen we als bestuur iedere twee weken, met de nodige uitbreiding qua 

personen, willen we dit verminderen naar iedere maand. Voor de leden van de werkgroepen 

hangt de benodigde tijd af van het thema en de daarbij horende werkzaamheden. Om het 

contact tussen het bestuur en de werkgroepen goed te laten verlopen zal er ten minste één 

bestuurder in iedere werkgroep zitting nemen. 

 

 

 

 

Energiecoöperatie De Omslag u.a. 

Bergseweg 18 

6367HB Voerendaal  

 

Tel: (045) – 575 28 98 

Email: info@deomslag.org 

 
KvK: 73289914  

Rabobank: NL87 RABO 033 636 5195  

BTW: NL8594.41.696.B01  

 

 



Voor de bestuursleden en werkgroep leden geldt verder dat er overleggen zijn met 

Gemeente(n), Provincie Limburg, andere coöperaties, REScoop (overkoepelende coöperatie 

voor Limburg) en Energie Samen (landelijke koepelcoöperatie en belangenorganisatie voor 

duurzame energie-collectieven).  

Doordat de samenstelling per overleg verschilt en iedereen de persoonlijke belasting zo laag 

mogelijk willen houden, proberen we deze overleggen te spreiden. Het streven is om 

maximaal twee overleggen per zes weken te hebben en meestal lukt dat heel aardig. 

Wie aan welk overleg deelneemt wordt in onderling overleg besproken en bepaald.  

 

In de bijlage bij deze brief lees je het voorstel voor het Huishoudelijk Reglement. Spreekt een 

van de ‘rollen’ je aan en wil je graag samen met ons de transitie maken of ken je iemand waar 

je van denkt dat deze geïnteresseerd is? We horen graag van je!  

Voor vragen staan de bestuursleden graag telefonisch tot je beschikking of stuur een email 

naar info@deomslag.org, de telefoonnummers van de bestuurders staan op de website: 

https://www.deomslag.org/over-ons vrijwel op het einde van de pagina. 

 

Elke vorm van hulp is zeer welkom!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

EC ‘De Omslag’ U.A. 

 
 

Wim Cranen, 

Voorzitter. 

 

 

 

Bijlage: Voorstel Huishoudelijk Reglement 
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Huishoudelijk Reglement  

EnergieCoöperatie De Omslag 

Voerendaal 

Uitbreiden bestuur 
Aangezien het aantal taken dat het bestuur moet uitvoeren voor de EC groot en divers is stellen wij voor 

om het bestuur uit te breiden met vier nieuwe bestuursleden zodat het bestuur in de loop van 2021 uit 

zeven bestuursleden zal gaan bestaan. 

Voor de verkiezingen van bestuursleden: 

● kan het bestuur kandidaat-bestuursleden aandragen; 

● kunnen leden zich aanmelden voor een bestuursfunctie. 

Indien er één kandidaat is voor een en dezelfde bestuursfunctie dan zal de ALV deze persoon via 

meerderheid van stemmen wel of niet benoemen.  Zijn er meer kandidaten dan geldt de volgende 

procedure:  

Personen worden met een meerderheid van stemmen gekozen tot bestuurslid op de ALV. Indien personen de 

meerderheid van stemmen niet halen komt er een volgende stemronde waarbij de kandidaat met de minste 

stemmen afvalt. Er volgen zoveel stemronden totdat alle bestuursleden gekozen zijn met meerderheid van 

stemmen. 
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Statutair wordt de voorzitter gekozen door de ALV1. De volgende functies worden door het bestuur zelf 

ingevuld. 

● Secretaris 

● Penningmeester 

● Vice-voorzitter 

● 2e secretaris 

Werkgroepen2 
Om diverse specialismen/kennis te vergaren dan wel te borgen zullen er werkgroepen gevormd worden. 

Deze werkgroepen kunnen zich focussen op bepaalde thema’s en zij kunnen het bestuur en de leden 

gevraagd en ongevraagd van advies dienen en werkzaamheden uitvoeren namens het bestuur.  

Minimaal zijn drie personen per werkgroep wenselijk.  

Per werkgroep minimaal één bestuurslid die vanuit bestuur naar de werkgroep en visa versa discussies en 

besluiten goed begeleidt.  

In de werkgroep Financiën neemt de penningmeester zitting. 

 

De werkgroepen worden gevormd door aanmelding van leden of door het voordragen van leden door of 

vanuit het bestuur. De ALV zal formeel goedkeuring moeten geven voor de samenstelling van de 

werkgroepen.  

 

Onderstaand een voorstel voor de werkgroepen. De werkgroepen en onderwerpen kunnen wijzigen door 

de vraag naar wat er op dat moment nodig is. 

 
1 Zie artikel 11.8 van de statuten. 

2 Zie art. 12.2 en 12.3 van de Statuten 
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Werkgroep Taken 

Werkgroep Communicatie 
(We-Com/PR) 

● Communicatie naar leden en via website 

● Communicatie naar burgers, Gemeenten en Provincie 

● Statuten en Huishoudelijk Reglement 

● Verdere passende onderwerpen 

Werkgroep Financiën  
(We-Fin) 

● Kasstromen onder controle houden 

● Financieel jaarverslag en begroting voorbereiden 

● Fondsen verwerven voor projecten 

● Verdere passende onderwerpen 

Werkgroep Energie  
(We-En) 

● Energie opwekking 

● Energiebesparing 

● Verdere passende onderwerpen 

Werkgroep Innovatie  
(We-Inno) 

● Energie opslag en transport 

● Gebruik van waterstof 

● Op de hoogte blijven en monitoren van innovaties 

● Verdere passende onderwerpen 
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