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Notulen:  Online Algemene Ledenvergadering  
Coöperatie Traais Energie Collectief u.a.  

Datum:  Donderdag 25 februari 2021, 20.00 uur  
 

Agendastukken 
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben alle leden de agenda ontvangen, 
deze is ook te vinden op de website evenals de stukken voor de ALV. 

Aanwezig 
Er waren 114 stemgerechtigde leden aanwezig. 7 leden hebben hun stem overgedragen aan een 
ander lid.  

Afwezig 
5 leden hebben zich afgemeld. De lijst met leden, aanwezigen, overdragen stemmen en 
afwezigen is bij het bestuur beschikbaar. 

Samenstelling bestuur  
Theo den Exter (Voorzitter), Daphne Smolderen (Secretaris) 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Notulen ALV 2019 (stemming) 
3. Ingekomen stukken 
4. Voorstellen en aanstellen kandidaat-bestuursleden (stemming) 
5. Jaarverslag 2019/2020 en jaarplan 2021 
6  Jaarrekening 2020/2019 en begroting 2021 (stemming) 
7. Benoeming kascommissie (stemming) 
8. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement (stemming) 
9. Voorstellen en benoemen leden integriteitscommissie (stemming) 
10. Vragen 
11.Sluiting 
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Opening en mededelingen 
Theo den Exter opent de vergadering. We hadden liever met elkaar in zaal De Abt gezeten. Maar 
deze keer wegens Corona online georganiseerd. Oproep om vragen en opmerkingen via de chat 
te doen. Oproep voor leden die zich beschikbaar willen stellen voor de kascommissie 2021. Dit 
komt later aan de orde.  
 

 Notulen ALV 2019 (stemming) 
Daphne Smolderen geeft eerst uitleg over hoe het online stemmen werkt. Om rechtsgeldig te 
kunnen stemmen is het noodzakelijk dat tenminste 10% van de leden aanwezig is in de ALV. Er 
zijn op het moment 74 van de 582 leden ingelogd. Dit is voldoende om te stemmen. In de 
applicatie kun je Voor / Tegen / Blanco stemmen. Einde van de stemming komt het online 
resultaat in beeld. Dit is niet het definitieve resultaat. Stemmen via machtigingen zullen na de 
stemmingen worden toegevoegd. Tijdens de vergadering wordt tussendoor de definitieve 
uitkomst van een stemming bekend gemaakt. 
 
Notulen van voorgaande ALV zijn vooraf online gepubliceerd. Suggestie voor het verzoek tot 
tekstuele aanpassing is meegenomen. Verder geen op- of aanmerkingen ontvangen binnen de 
reactietermijn vooraf.  
 
Besluitvorming: 
Aan de ALV het verzoek te stemmen over goedkeuring van de Notulen van vorige ALV.   
Besluit: 
75 stemmen voor. 16 blanco. = Notulen aangenomen 
 
Op de chat:  
Vraag: N.a.v. notulen vorig jaar. Punt 8. Begroting. Dit jaar zou de bestemming van de 
opbrengsten van het bier ter stemming worden gebracht. Ik zie dit nergens terugkomen in de 
ALV.  
Antwoord: de opbrengsten van bier gaan naar Sterker Dorp. Over Sterker Dorp gaan we dit jaar 
inderdaad nog geen stemming houden. 
Vraag: Wat is de reden daarvan? 
Antwoord: Het proces voor het uitvoeren van Sterker Dorp (toewijzen gelden e.d.) is nog niet 
uitgewerkt. 
 

 Ingekomen stukken 
Er zijn geen stukken binnengekomen. 
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 Voorstellen en aanstellen kandidaat-bestuursleden (stemming) 

Sander Lodewikus heeft zijn functie als bestuurslid beëindigd. Daphne Smolderen zal binnenkort 
haar functie neerleggen. Kandidaat-bestuursleden Alex Koeman en Lambert de Haas hebben 
zich met een video voorgesteld.  
 
Besluitvorming: 
Aan de ALV het verzoek te stemmen over het toetreden van beide kandidaat-bestuursleden tot 
het bestuur van TEC.  
Besluit: 
Alex Koeman en Lambert de Haas worden unaniem (97 stemmen voor) benoemd als 
bestuurslid. 
 
Op de Chat 
Tip voor de volgende keer: het zou beter zijn als per aspirant bestuurslid gestemd zou kunnen 
worden. 
 

 Jaarverslag 2019/2020 en Jaarplan 2021  
Lambert de Haas geeft extra toelichting op het (sociale) jaarverslag wat vooraf online is gedeeld. 
Naast het jaarverslag wordt ook gewezen op de social media van TEC; hier is altijd een goed 
overzicht te vinden van wat er allemaal gebeurt.  
 
Drie onderwerpen van het gepubliceerde jaarverslag worden extra toegelicht: 

a) Aankoop prioriteitsaandeel in TREM (zomer 2020) 
TEC en TREM waren tot afgelopen zomer niet juridisch met elkaar verbonden. Door de 
aankoop van het prioriteitsaandeel en de daarmee samenhangende juridische stukken 
zijn een aantal belangrijke zaken geregeld. We gaan dit als TEC merken in twee 
verschillende fases: 

I. Ontwikkelingsfase Projecten 
 TREM wordt ontwikkeld door BDEW. 
 Rekening & Risico ligt bij BDEW 
 TEC heeft juridisch zeggenschap in TREM 

II. Einde ontwikkelingsfase 
 Verwachting 2025 
 Aanbod van aandelen aan TEC 
 ALV beslist dan over overname! 
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b) De vrijwilligers van TEC 
De activiteiten van TEC en TREM worden door vrijwilligers en betaalde professionals 
georganiseerd. Er worden enkele voorbeelden gegeven van de inzet van vrijwilligers. De 
uitnodiging aan de ALV om ook mee te gaan doen.  

c) Vooruitblik 2021 
In 2021 ligt de focus op twee dingen: 

I. Verder vergroten van de betrokkenheid van Traaienaaren bij TEC: 
 TREM projecten worden zichtbaar 
 Organiseren van bijeenkomsten en activiteiten 
 Meer helderheid over het verhaal van TEC: Wat levert dit nou 

allemaal op voor de Traaienaar. 
 Extra aandacht voor het betrekken van Traaienaren tot 45 jaar.  

II. Versterken van de organisatie: 
 Vrijwilligers zijn de actieve verbinders met het dorp. We willen meer 

betrokken vrijwilligers, om informatie in het dorp op te halen en naar 
het dorp te brengen. 

 TEC is een vrijwilligersorganisatie die krachtig naast de professionele 
organisatie TREM moet kunnen functioneren. We gaan ervoor 
zorgen dat er balans blijft tussen de TEC en de TREM organisatie. 

 
 Jaarrekening en begroting 2019/2020 (stemming) 

Sander Lodewikus geeft toelichting op jaarrekeningen 2019 en 2020 die eerder online zijn 
gedeeld:   

 Mei 2019 zijn de laatste financiële zaken doorgegeven aan de ALV. Begroting 2020 is 
eerder niet gedeeld. Alleen intern met bestuur besproken. We hadden geen ALV in 2020. 

 In 2020 minder opbrengsten: minder bier verkocht omdat Meet Ups niet volledig door 
konden gaan.  

 Prioriteitsaandeel heeft TEC €1,- gekost. 
 Er is geld uitgegeven om de vrijwilligers te verbinden en te bedanken voor hun inzet. 
 Punt van aandacht is late betalingen door leden. Facturen worden in november 

verstuurd. Op 1 januari had 30 % van de leden nog niet betaald. Veel betalingen vallen nu 
over het boekjaar. Het innen van lidmaatschapsgeld geeft een grote administratieve 
last. Bestuur gaat kijken hoe dit op te lossen. Gedacht wordt aan automatisch incasso 
en het eerder versturen van de facturen.  

 Per 1 januari 2021 heeft Sander zijn bestuursfunctie penningmeester neergelegd.  
 Alex Koeman heeft vanaf 1 januari meegedraaid en zal (na goedkeuring van de ALV) de 

functie van Sander overnemen.   
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 Kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Van Alphen en mevr. Van Reeven, heeft de 
jaarrekening 2019 en 2020 gecontroleerd en verslag uitgebracht van deze controle. Bij 
de controle was ook aspirant bestuurslid Alex aanwezig. Hij gaat de rol van 
penningmeester overnemen.  
Tip van de Kascontrolecommissie was om het leden aantal inzichtelijk te maken. Dit is 
gedaan.   

 Kascommissie heeft akkoord gegeven op de financiële stukken.  
 
Besluitvorming:   
Er wordt gestemd over vaststelling van de Jaarrekening 2019 & 2020. 
Besluit: 
92 stemmen voor. 6 blanco = Jaarrekening 2019 /2020 vastgesteld 
 
Alex Koeman geeft een korte presentatie over de begroting voor komend jaar die eerder online 
is gedeeld. De begroting is niet veel anders dan de vorige jaren. Opvallende zaken: 
 Wel weer rekening gehouden met iets minder inkomsten door Corona. 
 Extra kosten voor ALV omdat online duurder is dan in een zaal. 
 Ledenadministratie is een behoorlijke kostenpost. 
 Ook rekening gehouden met kosten voor het organiseren van evenementen.  
 Opbrengsten komen voornamelijk uit contributie. 
 Slechts kleine opbrengsten begroot uit hopelijk evenement einde jaar. 
 Openstaande contributie vormt een aanzienlijke post.  
 Het relatief hoge startend saldo komt vooral omdat tot nu toe veel evenementen zijn 

betaald vanuit TREM en niet vanuit TEC. 
 
Besluitvorming:   
Er wordt gestemd over de begroting 2021; Bestuur vraagt om instemming met de begroting.  
Besluit: 
92 stemmen voor. 1 stem tegen. 6 blanco = Begroting aangenomen.   
 
Op de Chat 
Vraag: Wat wordt bedoeld met obligatiefout? 
Antwoord: Obligatiefout: enkele kopers van Traaise Bouwstenen hadden geld overgemaakt naar 
de TEC-rekening. Dit moest naar een andere rekening. 
Vraag: wat gebeurt met niet-betalende leden? Blijven die wel lid? 
Antwoord: Niet-betalende leden blijven geen lid. 
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Vraag: Econobis is flink hoger als vorige begroting. Is dat het resultaat van slechte betalers. 
Kosten zijn nu zo'n € 3,50 per lid.  
Antwoord: Econobis is een soort CRM-pakket voor coöperaties zoals TEC. Wij betalen per lid 
volgens een staffel. We zitten nu wat ongunstig in de staffel, dus betalen relatief wat meer. 
Slechte betalers hebben geen invloed op de Econobis kosten. 
Vraag: Omdat er best wat leden nog niet betaald hebben, moet hiervoor dan geen rekening 
gehouden worden met de begroting 2021? 
Antwoord: We verwachten dat grootste deel van de leden in de eerste maanden van het jaar de 
contributie zullen betalen en wordt in de begroting daarom geen rekening mee gehouden. Voor 
komend jaar zullen we de contributie bijdrage eerder factureren naar de leden (eventueel via 
machtiging) zodat dit volgend jaar niet weer gebeurt. 
Vraag: 20 % kosten voor ledencontributie van het totaal is fors. 
Antwoord: Ik neem aan dat de vraag gaat over dat de kosten van Econobis 20% van de leden 
contributie is. Is inderdaad fors, maar als je bekijkt hoeveel alternatieve pakketten kosten dan 
valt het heel erg mee. Nu is het ook hoog omdat we net in een nieuwe schaal gekomen zijn dat 
is gebaseerd leden aantallen. Er is nog veel ruimte tot de volgende schaal dus het percentage 
per lid zal afnemen als het leden aantal door groeit. 
Vraag: Het effect van het energie collectief wordt dat straks in cijfers zichtbaar? Met andere 
woorden is bekend wat de footprint van Terheijden is? Misschien interessant om deze in beeld 
te krijgen zodat we straks kunnen zien wat we opwekken aan energie en wat we fossiel 
verstoken. Graag bied ik mij aan om de berekening te maken. 
Antwoord: Interessant aanbod. Daar praten we graag buiten de ALV over door. 
 

 Benoeming kascommissie (stemming) 
Verzoek aan de vergadering wie lid wil worden van de kascommissie. Tessa van Reeven en Toon 
van Alphen hebben de kascontrole ober 2012 en 2020 gedaan. Toon gaat stoppen. Ruud Taks 
meldt zich aan. 
 
Besluitvorming:   
Er wordt gestemd over toetreding van Ruud Taks tot de kascommissie.  
Besluit: 
96 stemmen voor. 3 blanco = Ruud en Tessa vormen de kascommissie 2021  
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 Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement (stemming) 
Bij de uitnodiging heeft iedereen het concept Huishoudelijk Reglement kunnen bestuderen. In 
onze statuten staat dat er een Huishoudelijk Reglement (HR) komt als een nadere detaillering 
van en een aanvulling op de statuten. Het bevat behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de 
taken en bevoegdheden van bestuursleden.  
 
Bij de vorige ALV hebben we het HR al vastgesteld maar bij de voorbereiding van de campagne 
Traaise Bouwstenen bleek dat de twee leden categorieën, zoals we deze hadden opgenomen, 
wettelijk niet mogelijk is. Ook de integriteitscommissie heeft wat voorstellen tot aanpassing HR 
gedaan. 
Belangrijkste voorgestelde wijzigingen.  
 Voorstel om alleen aan mensen binnen Terheijden het lidmaatschap toe te kennen en aan 

mensen die buiten Terheijden wonen maar wel ons initiatief willen steunen het 
donateurschap. Het idee is namelijk dat we alleen mensen die in Terheijden wonen 
zeggenschap willen geven over de koers van TEC en waar later de Sterker Dorp gelden aan 
worden besteed. Leden betalen eenmalig inschrijfgeld, hebben stemrecht op de ALV en 
betalen jaarlijks contributie. Donateurs betalen eenmalig inschrijfgeld en geen jaarlijkse 
contributie en hebben spreekrecht op de ALV maar geen stemrecht.  

 De andere belangrijke wijziging is de uitbreiding met de regels over de taken en 
bevoegdheden integriteitscommissie.  

 Ook een binnengekomen opmerking over een onjuiste verwijzing naar een artikel in de 
statuten hebben we verwerkt (verwijzing artikel 15 van de statuten moet zijn artikel 13). 

Aan de vergadering wordt verzocht het voorliggende Huishoudelijk Reglement goed te keuren. 
Hierover moet worden gestemd. 
Besluitvorming: 
Aan de ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorliggend Huishoudelijk Reglement. 
Besluit: 
94 stemmen voor, 1 tegen en 4 blanco 
Het aangepaste Huishoudelijk Reglement is aangenomen. 
 

 Voorstellen en benoemen leden integriteitscommissie (stemming) 
Integer handelen is een uitgangspunt van TEC. Na oproepen op social media en de nieuwsbrief 
heeft een 3-tal enthousiaste mensen zich aangemeld om deel uit te maken van de 
integriteitscommissie. Zij hebben zich de afgelopen gebogen over een voorstel voor het 
uitvoeren van het beleid en in het Huishoudelijk Reglement is met hun voorstellen aangevuld en 
de (toen nog) aspirant bestuursleden aan de tand gevoeld.  Het aanstellen van de 
integriteitscommissie vergt instemming van de leden dus hier volgt opnieuw een stemronde. 
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Besluitvorming: 
Aan de ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de voorgestelde leden van 
de integriteitscommissie. 
Besluit:  
88 voor, blanco en 1 tegen. 
De integriteitscommissie is officieel benoemd. 
 
Vraag: Heb geen sollicitatie gezien voor de integriteitscommissie 
Antwoord: Er heeft zowel op social media als in de nieuwsbrief een oproep voor 
integriteitscommissie leden gestaan. 

  
10. Vragen  

Vraag: wat is de status rondom de zonnepanelen. Laatst redactioneel stuk in de krant. 
Antwoord: Kijk even op onze website. Bij nieuwsberichten staat het laatste nieuws over 
zonnepark De Bergen. 
 

11. Sluiting  
Theo sluit vergadering af. 
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Bijlage: Binnengekomen vragen: 
 
Vraag 1. 
Wanneer is dhr. Alex Koeman door een ALV  benoemd tot penningmeester in het Bestuur van 
TEC. 
Antwoord 
De heer Alex Koeman is nog niet benoemd tot penningmeester van TEC. Hij is als bestuurslid en 
beoogd penningmeester door het TEC-bestuur voorgedragen. De stemming over zijn 
benoeming vindt plaats tijdens de ALV van 25 februari 2021. 
 
Vraag 2. 
De Voorwaarden tot benoeming van Bestuursleden, staan Volgens U in Art. 15 van de Statuten, 
is dit juist/ Mijns inziens staan deze in Art.13 van de Statuten. Jammer dat ik de Statuten niet op 
Uw website kan vinden. 
Antwoord: 
De huidige statuten van het Traais Energie Collectief dateren van 22 mei 2018 en zijn hier te 
vinden op de website. Inderdaad gaan artikel 13 en ook artikel 14 van de statuten over de 
benoeming van bestuursleden. Artikel 15 van de statuten gaat over de bevoegdheden van de 
bestuursleden. 
 
Vraag 3. 
Is de Integriteitscommissie al geïnstalleerd? Wie heeft de navolgende personen te weten, dhr. 
Ad Verhees, en de dames Marij de Roos en Martine van Ommen voorgedragen voor 
bovengenoemde Integriteitscommissie. Graag wat over hun achtergrond en hun cv-s. 
Antwoord 
Het bestuur heeft onder de leden geïnformeerd naar kandidaten voor de integriteitscommissie. 
Bovengenoemde kandidaten hebben uitgebreid met het bestuur en met elkaar kennisgemaakt 
en over de taken van de integriteitscommissie gesproken. Deze kandidaten worden door het 
bestuur voorgedragen. De stemming over hun benoeming vindt plaats tijdens de ALV van 25 
februari 2021. 
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Vraag 4. 
Er heeft op 5 juni 2020 een Statutenwijziging plaatsgevonden. Waarvoor was deze, wat hield 
het in, en waar was dat voor nodig. En wie waren erbij betrokken?  
Antwoord 
Er heeft geen statutenwijziging plaatsgevonden op 5 juni 2020. De statuten kunnen slechts 
worden aangepast na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. Er zijn wel enkele 
punten waarop het bestuur de statuten in de toekomst zou willen aanpassen, maar dat is nu 
niet aan de orde.  
 
Vraag 5. 
Notulen ALV 2019: In de rondvraag was een opmerking en aanbeveling van Gerard Ramaekers: 
“besteed zorgvuldig aandacht aan de financiële gegevens en geef meer toelichting”. Ik vind dat 
dit niet op een juiste wijze in de notulen is opgenomen. 
Antwoord 
Wellicht hebben we niet de exacte bewoordingen gebruikt maar hebben de opmerking van 
Gerard Ramaekers zeker ter harte genomen en de Online ALV zo voorbereid dat er extra 
uitgebreid wordt stilgestaan bij de financiële zaken. 
 
Vraag 6. 
In de notulen zijn de gepresenteerde cijfers onvoldoende. Balans en items van de verlies- en 
winstrekening lopen door elkaar. Heeft de kascommissie hierover opmerkingen gemaakt? 
Hebben zij ingestemd met deze manier van presenteren. 
In geval er mogelijk geen kascommissie is geweest; waarom is die niet ingeschakeld er hadden 
zich toch voldoende mensen aangemeld? Het is ook heel gebruikelijk dat je niet alleen de cijfers 
van een jaar laat zien, maar als er meerdere jaren zijn, dat het voorlaatste jaar ernaast wordt 
gezet ter vergelijking. 
Advies: volgens de statuten moet de jaarrekening bestaan uit een balans en een verlies- en 
winstrekening, die ook nog eens door alle bestuursleden moet zijn ondertekend ter bewijs dat 
men daarmee heeft ingestemd als bestuur. Houdt het bestuur er ook rekening mee, dat er 
jaarcijfers (in dit geval alleen een beknopte balans) binnen korte termijn na vaststelling bij de 
KvK. Mocht dat niet gebeuren zal er alleen al daarop een aansprakelijkheid ten opzichte van 
derden ontstaan. Bij vennootschappen kijk een curator hier als eerste na of deze verplichting is 
nagekomen. Indien het in een jaar niet mogelijk de vastgestelde jaarrekening binnen de 
wettelijke tijd te deponeren, dienen er voorlopige cijfers te worden gedeponeerd. 
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Antwoord 
Er is bij de vorige ALV een kascommissie aangesteld en deze heeft alle financiële stukken 
bekeken.  
De kascommissie was meer dan tevreden met de opzet en wijze van presenteren en akkoord 
gegeven.  
De nieuwe penningmeester neemt je advies mee voor toekomstige presentatie van cijfers.  
Dank voor de tip over het deponeren van de jaarrekening. Wij zorgen ervoor dat wij aan deze 
verplichting voldoen. 
 
Vraag 7. 
Inhoudelijk over cijfers. Het is mij niet duidelijk of op 1 januari van elk jaar nog leden hun 
contributies nog niet voldaan hebben. Kan dat worden toegelicht. Hoe is in aantallen het verloop 
van het leden (en donateurs) bestand? 
Hoeveel oorspronkelijke leden zijn al in 2020 behandeld als donateur en hebben geen 
contributie meer betaald?  
Antwoord 
41 leden die zijn verhuisd, lidmaatschap hebben opgezegd of contributie niet hebben betaald. 
 
Vraag 8. 
Zijn er nog facturen die aan het eind van het jaar betaald moeten worden? 
Antwoord 
Er stonden op 31-12 geen facturen meer open.  
 
Vraag 9. 
Kan er toegelicht worden waaruit de opbrengsten bestaan voor de TEC; is dat de verkoop van 
het TEC-bier? 
Antwoord 
Opbrengsten van TEC komen vooral uitinschrijfgeld en lidmaatschapsgeld. Daarnaast zijn er 
inkomsten van TEC-bier verkoop tijdens evenementen van TEC/ TREM.   
 
Vraag 10. 
Kan er toegelicht worden wat Econobis is? Dit wordt wel begroot op € 1.500 voor 2020, maar er 
komen geen kosten van in de jaarcijfers? En waarop is dan de stijging met € 600 gebaseerd in 
de begroting van 2021 als er geen kosten zijn geweest in 2020? Het is wel meer dan 18% van de 
begroting? Ongerekend per lid bij 600 leden is dat €3,50 per lid. Best hoog voor een leden 
administratie met een beperkte omvang! 
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Antwoord 
Econobis is een soort CRM-pakket voor coöperaties zoals TEC. Wij betalen per lid volgens een 
staffel. We zitten nu wat ongunstig in de staffel, dus betalen relatief wat meer.  
Vraag 11. 
Kan toegelicht worden wat moet begrepen worden onder: terugboeking leden? Zijn er zoveel 
contributies terugbetaald of heeft het wellicht te maken met de opbrengsten post Obligatie??  
Antwoord 
Betreft betalingen op het TEC-rekeningnummer van mensen die bouwstenen wilden betalen. 
Dit moest naar een andere rekening. TREM heeft de bouwstenen uitgegeven.   
 
Vraag 12.        
Hoe is het brouwen van bier en het weggeven in de Energiebespaarbox van dit bier in deze 
cijfers opgenomen? 
Als ik alles zo in beschouwing nee, kan ik niet instemmen met een decharge. Dus tegen een 
eventuele decharge. 
Antwoord 
Het biertje dat in de Energiebespaarbox zat, is aan de brouwer betaald vanuit het geld dat 
beschikbaar was voor de Energiebespaarbox. (Regeling RRE). Het project besparing box valt 
financieel onder TREM.  Dus deze specifieke cijfers zijn niet in de jaarcijfers opgenomen.  
  
Vraag 13.  
Wijzigingen in het HR. In principe geen bezwaar behalve een zaak. Artikel 1.2.2 lid 2 kan niet. Als 
een lid zijn lidmaatschap van de TEC opzegt, kan het niet dan hij/zij daarna nog wordt gezien als 
een donateur! Dit is ook nog eens in strijd met de statuten artikel 9 lid 2. Het lidmaatschap 
eindigt als een lid opzegt. Dan zou het HR beperkend zijn voor de statuten en dat is niet 
mogelijk, 
Dit moet echt aangepast worden. 
Antwoord 
Het klopt dat het lidmaatschap eindigt als een lid opzegt. Dit staat inderdaad in artikel 9.2 van 
de statuten. Een lid die heeft opgezegd wordt gevraagd of hij of zij als donateur van ons 
collectief als zodanig nog in onze administratie te boek wil staan aangezien in het verleden 
inschrijfgeld (en vaak ook jaarlijkse contributie is betaald). Wij beschouwen dit inschrijfgeld 
tevens als een gedane donatie. De statuten bieden op alle vlakken de mogelijkheid deze regels 
in het HR te stellen. Een donateur is geen lid meer.  
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Vraag 14. 
Benoemen leden IC. Daar ben ik mee akkoord en stem voor benoeming van alle drie de 
personen. 
Antwoord 
Dank voor het gegeven vertrouwen. 
  
Vraag 15. 
Vraag aan de ALV zelf. Bij de TREM is een Raad van Commissarissen, die in de toekomst enkel 
benoembaar is als de personen van de Raad van Commissarissen tevens lid van het Bestuur van 
de TEC moet zijn. Hoe denkt de ALV erover: die een kandidaat die voorgesteld wordt eerst ook 
door de ALV akkoord worden bevonden of is dit iets waar het Bestuur zelfstandig over mag 
beslissen? Een belangrijke taak van een lid van de RvC is het instemmen met plannen 
(exploitatie/investeringen e.d.) van de TREM.  Als de ALV vindt dat zij een say hebben in die 
benoeming, geldt dat dan ook voor het vooraf akkoord gaan met projecten/ exploitatie/ 
investeringen die door de TREM ondernomen gaan worden? 
 Antwoord 
Goede vraag maar valt buiten de in de agenda opgestelde punten. Gezien de beperkte tijd die we 
hebben zullen we hier niet op ingaan. We zullen je vraag wel meenemen want het is wel 
relevant dat we hierover een standpunt formuleren en dit aan de leden voorleggen. 
 
 
 
 


