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Notulen:  Algemene ledenvergadering 
Datum:  Woensdag 16 november 2022 
Locatie:   MHC Best 
Tijd:   20:00-22.00 uur 
 
1 Opening en mededelingen 
 
1.1  
Anders dan gebruikelijk wordt de vergadering geopend door de penningmeester, die de aanwezigen welkom 
heet. Door het vertrek van Arjan Buchhholz en Jan-Willem Slijper in de loop van 2022 ontstond er een 
driehoofdig bestuur: Ton Lustenhouwer, Frans Mac Lean en Paul Vos. In de zomer van 2022 hebben zij Jan 
Vermeulen gevraagd als interim de voorzittersfunctie op zich te willen nemen. Sinds november 2021 was het 
bestuur onder begeleiding van Jan Vermeulen een traject gestart over de Missie, Visie en Strategie van Best 
Duurzaam. De veranderende omstandigheden vragen om een herijking hiervan. Om het succesvol opereren 
van Best Duurzaam naar de toekomst te waarborgen werkt het bestuur aan een overgang naar een Best 
Duurzaam 2.0. Jan Vermeulen zal vanuit het interim-voorzitterschap dit proces mede vormgeven. De 
penningmeester vraagt Jan Vermeulen de vergadering verder te willen voorzitten. 
 
1.2 
Jan Vermeulen introduceert zichzelf en geeft aan dat hij de interim rol graag accepteert. Hij wil met het 
zittende bestuur aan het werk om de toekomststrategie van Best Duurzaam in de komende tijd vorm te geven. 
Die strategie zal medebepalend worden voor de profielen van de aanstaande voorzitter en secretaris van onze 
verening. 
Er zijn geen mededelingen en de volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: 
Ger Bakker, Hans Berkers, Jos Bogers, Carmen Ekas Harry Jannink, Jolanda Raaijmakers, Wim Steenks en Ans 
Wester, Wil Bierens en Ad van de Wiel. 
 
1 Verslag ALV 14 april 2022 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag, waarna de vergadering het verslag goedkeurt. 
 
3. Conceptbegroting 2023 
 
3. 
De penningmeester geeft een toelichting bij de gepresenteerde conceptbegroting 2023. 
Uitgangspunten bij de samenstelling zijn geweest: de begroting 2022, de inkomsten en uitgaven t/m medio 
oktober 2022 en de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de rest van 2022. Dit resulteert in een prognose 
voor heel 2022 die de basis vormt voor de conceptbegroting 2023. Er wordt onderscheid gemaakt in de kosten 
van de vereniging (de overhead) en de kosten voor activiteiten en projecten. De kosten van de vereniging van 
ca. € 12.000 worden gefinancierd door contributies, provisies en overige inkomsten. Hier kan een winst of 
verlies ontstaan. De kosten voor activiteiten (avondjes duurzaam, duurzame huizenroute etc.) en projecten 
worden financieel gedekt door vrijval van middelen uit de projectenreserve (Activiteit- en Projectbaten). 
Projecten en activiteiten zijn hierdoor resultaat neutraal (kosten gelijk aan baten). In de conceptbegroting is de 
provisie op zonnepanelen laag ingeschat, dit vanwege mogelijke leveringsproblemen in 2023. Hierdoor is er 
een begroot eindresultaat in 2023 van -/- € 1.670 (verlies). Gezien de hoogte van de reserves (ca. € 44.000 per 
einde 2021) ziet het bestuur hier geen risico. In de begroting is € 2.000,- opgenomen voor een project in 2023. 
De voorzitter zal hier later in de vergadering een toelichting bij geven. 
 
3.a.  
Er zijn verder geen inhoudelijke vragen over de begroting 2023 en de leden keuren de begroting unaniem goed. 
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3.b. 
De totale reserves van Best Duurzaam bedragen per eind 2021 € 44.221. Dit is opgebouwd uit een Eigen 
Vermogen van € 22.366 en een projectenreserve van € 21.855. De projectenreserve bevat de middelen die 
beschikbaar zijn om in te zetten voor activiteiten en projecten ter verduurzaming van Best. Het Eigen 
Vermogen is een reservering die als buffer dient voor het geval Best Duurzaam zijn activiteiten mocht staken 
Uit het eigen vermogen kunnen te allen tijde resterende verplichtingen van de vereniging (overhead) worden 
nagekomen. Gezien de hoogte van deze overheadkosten van ca. € 12.000 per jaar stelt het bestuur voor om 
per 01-01-2022 € 10.000 over te boeken van het Eigen Vermogen naar de Projectenreserve. Hierdoor komen er 
boekhoudkundig meer middelen beschikbaar voor activiteiten projecten die moeten leiden tot verduurzaming 
van Best: € 31.855. Als eigen vermogen resteert € 12.366. 
 
3.c 
Vraag waarom deze overboeking per 1-1-2022 gebeurt. De reden hiervoor ligt in het feit dat dit, na 
goedkeuring door de vergadering, nog in het lopende boekjaar verwerkt kan worden en de middelen met 
ingang van het nieuwe kalenderjaar meteen beschikbaar zijn.  
Verder vraagt de vergadering aan de penningmeester om de reden van overboeking expliciet te vermelden in 
de notulen van de vergadering waarna de leden unaniem akkoord gaan met het voorstel om per 01-01-2022 € 
10.000 van het Eigen Vermogen over te boeken naar de Projectenreserve.  
 
4. Samenstelling bestuur 
Jan Vermeulen legt uit wat de huidige bestuurssamenstelling is. Er zijn drie zittende (gekozen) leden te weten 
Frans Mac Lean (penningmeester), Paul Vos (bestuurslid) en Ton Lustenhouwer (bestuurslid). Frans Mac Lean 
neemt bovendien ad interim de functie van secretaris waar. Daarnaast vervult Jan Vermeulen de rol van 
interim-voorzitter. Het bestuur van Best Duurzaam heeft momenteel vacante functies voor een secretaris en 
een voorzitter. Jan Vermeulen doet een oproep aan de aanwezige leden om mee te zoeken naar geschikte 
kandidaten. Naar aanleiding van eerdere oproepen hebben zich twee personen gemeld die interesse hebben 
om een actieve (bestuur?) rol binnen Best Duurzaam te gaan spelen. Jan Leijsen en René van Luijk lopen 
momenteel mee met het bestuur om zich verder te oriënteren.  
De focus zal binnen het bestuur de komende tijd sterkt liggen op het uitwerken van een plan waarmee Best 
Duurzaam de toekomst tegemoet kan. Waar de focus kort na oprichting sterk lag op educatie en 
bewustwording is die inmiddels verbreed en speelt Best Duurzaam een belangrijke rol in het informeren, 
mobiliseren en begeleiden van inwoners van Best op het gebied van energietransitie, lokaal voedsel, en het 
verbeteren van het milieu en de leefomgeving. Dit willen we doen met de sustainable development goals van 
de VN als leidraad af te meten aan lokale vertaling zoals die is vastgelegd in de gemeenten4globalgoals doelen. 
Best is overigens inmiddels een Global Goals gemeente. 
Rondom de energietransitie en met name de huidige energieproblematiek zien we momenteel niet alleen een 
grote vraag maar ook een groot aantal spelers. Best Duurzaam zal moeten bepalen wat de rol is die we hierin 
kunnen en willen spelen zonder daarbij onze overige activiteiten uit het oog te verliezen. Het bestuur is daarom 
in gesprek met partijen zoals de gemeente, het regionale energieloket en de LEVgroep om een duidelijk beeld 
te krijgen wie welke rol gaat spelen en wat onze eigen taken en verantwoordelijkheden moeten zijn. De kracht 
van Best Duurzaam zit in onze naamsbekendheid, de objectiviteit van onze adviezen en activiteiten en in het 
feit dat we lokaal opereren. De uitkomst van de discussie over onze rol zal medebepalend zijn voor de taken 
van het bestuur en daarmee voor het profiel van voorzitter en secretaris. 
Anticiperend op de toenemende vraag naar duurzaamheidsadvies is de werkgroep techniek begonnen met het 
werven en opleiden van nieuwe leden die onder andere kunnen worden ingezet om duurzame woonadviezen 
te geven. 
Tijdens de presentatie gaat Ton Lustenhouwer kort in op het initiatief van de LEVgroep. Zij zijn vrijwilligers aan 
het werven die op huisbezoek gaan bij Bestenaren met een minimum inkomen. Ze bieden concreet advies en 
gratis energiebesparende maatregelen aan, zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrip, energiebesparende 
douchekop of het afregelen van de verwarming. De gemeente Best ondersteunt dit initiatief financieel. 
Er komt een vraag uit de vergadering of de LEV energiecoaches een bespaar box met spullen achterlaten na 
hun bezoek, die dan mogelijk niet worden gebruikt. Dat zal niet zo zijn. Alleen die spullen die echt kunnen 



 
 
 
Algemene ledenvergadering Best Duurzaam   

Pagina 3 van 3 
 

worden gebruikt worden achtergelaten. Bovendien kunnen de coaches helpen bij het plaatsen van de middelen 
als een bewoner daar behoefte aan heeft. 
Verder komen er een aantal vragen over het regionaal energieloket (REL). Dit is een landelijke commerciële 
organisatie die samenwerkt met een groot aantal gemeenten in Nederland waaronder de gemeente Best. 
Gemeenten kunnen diensten afnemen van het Regionaal Energieloket. Het gaat dan om kennis en expertise die 
wordt gebruikt om woningeigenaren te informeren en adviseren over energiebesparende maatregelen. De 
gemeente maakt momenteel gebruik van het REL om online informatieavonden te verzorgen en voor de wijk 
Naastenbest heeft het REL een aantal energie-adviesrapporten voor voorbeeldwoningen uitgebracht.  
 
5. Presentatie portefeuille duurzaamheid gemeente Best 
Wethouder Jan Willem Slijper geeft een presentatie over het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente. Het 
beleidsakkoord is hierin leidend. Grootste probleem is de juiste menskracht (kwaliteit en kwantiteit). Aan de 
hand van een tijdslijn laat Jan Willem zien hoe de verschillende activiteiten momenteel gepland zijn. Een en 
ander is uiteenlopende en varieert van het activeren van energiecoaches om energiearmoede te bestrijden tot 
het onderzoek naar potentiële warmtebronnen die op termijn gemeentelijke warmtenetten moeten gaan 
voeden. Bovendien moeten we als gemeente ook nog onze bijdrage leveren aan de regionale energiestrategie. 
De gemeente maakt voor een aantal aspecten gebruik van de diensten van het Regionale Energieloket. 
Daarnaast geeft Jan Willem aan dat gemeente ook in de toekomst nauw wil blijven samenwerken met Best 
Duurzaam. Daarbij denkt hij aan het gezamenlijk organiseren van informatiebijeenkomsten, het inrichten van 
het bovenbeschreven plan voor energiecoaches en energie-fixers en bovendien een continue afstemming op 
diverse beleidsterreinen aangaande duurzaamheid en de energietransitie. 
 
6. Afscheid Jan Willem Slijper als voorzitter van Best Duurzaam. 
Jan Vermeulen bedankt Jan Willem voor bijna 4 jaar inspirerend en stimulerend voorzitterschap waarin samen 
met het bestuur en de leden en ondanks de beperkingen van de coronacrisis vele nieuwe initiatieven succesvol 
tot wasdom zijn gekomen. Als afscheidsgeschenk heeft Best Duurzaam een tiental bunds (waterputten) in 
Kenia gesponsord die lokale boeren moet helpen om het land opnieuw te vergroenen en landbouw mogelijk te 
maken. Een combinatie van duurzaamheid, educatie en ontwikkelingswerk. Jan Willem bedankt op zijn beurt 
iedereen waarmee hij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt en geeft aan dat hij zich als wethouder zal 
blijven inzetten voor duurzaamheid in onze gemeente en daarin vanzelfsprekend nauw wil blijven 
samenwerken met Best Duurzaam. 
  
7.Rondvraag en sluiting 
Jan Verhoeven vraagt of er vanuit de gemeente leningen beschikbaar zijn voor MKB-bedrijven die willen 
verduurzamen. Op gemeentelijk niveau bestaat een dergelijke lening niet maar de bank Nederlandse 
gemeenten biedt wel mogelijkheden op dit vlak. E.e.a. wordt buiten de vergadering verder besproken. 
 
Annemarie Dekker wil weten of Best Duurzaam ook kijkt naar klimaatadaptatie. Met andere woorden; hoe 
bereiden we ons voor op de risico’s van het veranderende klimaat en passen we onze omgeving hierop aan? Er 
zijn momenteel geen initiatieven binnen Best Duurzaam die hier concreet aan werken maar Jan Vermeulen 
geeft aan dat dit wel een punt is dat Best Duurzaam op zijn minst op haar radarscherm zou moeten hebben. 
Het bestuur neemt dit mee. 
 
Als afsluiting vraagt Jan Vermeulen aandacht voor het feit dat Best Duurzaam in 2023 10 jaar bestaat. We 
willen dit heugelijk feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur vraagt leden om mee te denken en 
met ideeën te komen voor een project ter gelegenheid van onze verjaardag. Dat project moet zoveel mogelijk 
inwoners van de gemeente Best betrekken, liefst in het teken staan van een of meerdere van onze 
doelstellingen en bovendien een feestelijk tintje hebben. In de begroting voor 2023 is hiermee rekening 
gehouden in de vorm van een extra project met een budget van € 2000,-. Het bestuur komt hier binnenkort op 
terug. De aanwezige leden wordt gevraagd om alvast na te denken en met ideeën te komen.  
 
Jan Vermeulen sluit vervolgens de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje. 


