
 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

19 mei 2022 
 

De online vergadering begint om 20.00 uur via een link. 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag ALV 18 november 2021  

 

 Besluit: Goedkeuring notulen 

  

3. Dringende oproep voor: 
 

• Secretaris bestuur 

• Algemeen bestuurslid => opvolger voor penningmeester 

• Directie Koningspleij – tevens algemeen bestuurslid REIJE 

• Kandidaten Financiële Commissie 

• Reservelid kascie 2022 (Karel is aftredend na 2021) 

 

4. Benoeming Kascommissie 2021/2022 

  

 Besluit: Benoeming kascommissie 2021 

• Karel van de Kamp 

• Jan Kamp 

• Reservelid: Theo Peperkamp 

 

 Besluit: Benoeming kascommissie 2022 

• Jan Kamp 

• Theo Peperkamp 

• Reservelid: .. 

 

 

5. Financiën (onder voorbehoud) 
 

- Toelichting op status jaarrekening 2021 
 

 Besluit: de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden opgemaakt en 
vastgesteld, wordt verlengd tot uiterlijk 30 november 2022 

 
- Toelichting op budget REIJE 2022 
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 Besluit: Vaststelling budget REIJE 2022 

 

6. Benoeming leden FC 
 

- Aftredend: Stefan Janssen, Peter Hafkamp 
- Herbenoembaar: Rick Blok, Mark Elbers, Ben Dankbaar (voor 1 jaar) 
- Kandidaten:  

• Wim Jan Ligtenberg (na afloop bestuursperiode),  

• Theo Peperkamp 

 

 Besluit: Benoeming leden Financiële Commissie 

 

7. Statutenwijziging REIJE 

 

Het bestuur wil graag de mogelijkheid openen om regionale burgerinitiatiefgroepen 
op te nemen in de Coöperatie, waarbij die groepen een eigen identiteit en (beperkte) 
rechten krijgen binnen de Coöperatie. Hiervoor hebben zijn de volgende regelingen 
in aan de statuten toegevoegd:  

 
- Leden van REIJE hebben het recht om een “regionale initiatiefgroep” te vormen, 

waarbij alle leden die woonachtig zijn in een nader te bepalen postcodegebied 
behorende bij deze initiatiefgroep, het recht hebben zich aan te sluiten bij deze 
initiatiefgroep.  

- De regionale initiatiefgroep kan zich in het externe verkeer met een eigen naam 
identificeren, zolang duidelijk is dat zij een onderdeel vormt van Rijn en IJssel 
Energie Coöperatie.  

- De vorming van een regionale initiatiefgroep dient door de ALV te worden 
bekrachtigd. 

- De regionale initiatiefgroep wijst een voorzitter aan, die de activiteiten van de 
initiatiefgroep coördineert, als woordvoerder in de ALV optreedt en als 
contactpersoon voor het bestuur dient. 

- De regionale initiatiefgroep: 
o stimuleert de ontwikkeling van projecten in hun gebied; 
o is het eerste aanspreekpunt namens de Coöperatie voor omgeving en 

regionale overheden ten aanzien van initiatieven van de Coöperatie; 
o geeft advies aan het bestuur bij de formulering van de 

participatievoorwaarden; 
o kan optreden als opdrachtgever bij de ontwikkeling van projecten, namens 

het bestuur van REIJE. 
- Een regeling voor opheffing van de ingestelde regionale initiatiefgroep(en) 

 

Besluit: wijziging statuten conform bijgevoegd concept Dirkzwager (KSA / 
20221504)  
 

8. Regionale initiatiefgroep De Liemers 

 
Toelichting achtergrond, status en lopende activiteiten door Wout Oosterhof en Paul 
van Kuilenburg.  



 
 

Besluit: instelling regionale initiatiefgroep De Liemers 

 

Besluit: Toetreding Wout Oosterhof als bestuurslid REIJE 

 

9. Wijziging reglement Financiële Commissie:  

 

 In het bestaande reglement is opgenomen dat het voorzitterschap wordt 
benoemd door de penningmeester. Het bestuur stelt voor dit te wijzigen naar: 
“De financiële commissie kiest een voorzitter uit haar midden” 

 

 Besluit: Goedkeuring besluit wijziging reglement Financiële commissie 

 

10. Agiostorting De Kas BV ten bate van Zonneveld De Bocht.  

 

 REIJE heeft een subsidie van maximaal 100.000 Euro gekregen van de 
Provincie Gelderland voor het project De Bocht. Deze dient ingebracht te 
worden in De Kas BV.  

 

Besluit: De algemene vergadering besluit tot een agiostorting ter hoogte van 
de subsidie 03648835, na vaststelling van de hoogte en definitieve gunning 
van de subsidie.  

 

11. Voortgang WPKP/ informatiecentrum/opening 

 

12.  Update REIJE Projecten 

 

13.  Bestuurssamenstelling 

 

14. Voor participanten: Toelichting op uitkeringsbeleid projectparticipanten 
  
  
  
  

 


