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Notulen:  Algemene ledenvergadering 
Datum:   Donderdag 14 april 2022 
Locatie:    Cultuurspoor 
Tijd:    20:00-22.00 uur 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, Jan Willem Slijper heet de aanwezigen welkom. 
De leden Ans Wester, Bert Kramer, Johan van Antwerpen, Ad van de Wiel, Nelleke Okkerse, Niels 
Schoorlemmer, Ger Bakker, Cor van Loosdrecht, Evert van Beek, Marc van Schuppen en Kristie van Os hebben 
zich afgemeld. 
 
2. Verslag ALV 16 december 2021 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarstukken 2021 
 
3.1 Secretarieel jaarverslag (film) 
In plaats van een gedrukt Secretarieel Jaarverslag is er en film gemaakt die wordt vertoond. De film is terug te 
kijken via deze link https://www.youtube.com/watch?v=SRYXfylzlBM&t=12s&ab_channel=BestDuurzaam 
 
3.2 Financieel jaarverslag 
 
3.2.1  
Er is in 2021 € 8.491 winst gemaakt tegen een begroot verlies van (-/-) € 2,850. Totaal is dit € 11.341 positiever 
dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat er in de overhead € 3.680 minder kosten zijn gemaakt (m.n. vanwege 
zeer beperkte activiteiten t.g.v. Corona) en hiernaast € 7.661 meer baten zijn gerealiseerd. V.w.b. baten: de 
Werkgroep Techniek heeft met hun DWA’s en dientengevolge plaatsing van zonnepanelen ca. € 5.000 meer 
provisie gerealiseerd dan begroot, in 2021 is € 2.000 aan baten uit 2020 opgenomen en de kosten van de 
notaris (overgang coöperatie naar vereniging) vielen achteraf ca. € 500 lager uit. Vanwege de vrijstelling hoeft 
over deze winst geen Vennootschapsbelasting te worden betaald. 
 
3.2.2 
De kosten en baten voor Activiteiten en Projecten zijn altijd gelijk aan elkaar (€ 2.602 in 2021) doordat deze A- 
en P-kosten altijd worden gedekt door vrijval van baten uit de balanspost Projectenreserve. Echter in 2021 is er 
maar € 1.897 ten laste van de Projectenreserve gebracht omdat de deelnemers aan het project Schone lucht 
een eigen bijdrage hebben betaald van totaal € 723 voor de aan hen geleverde fijnstofmeters. 
 
3.2.3 
De penningmeester geeft een specificatie bij de balanspost Overige vorderingen van € 4.835: 
Borg kantoor  € 1.267 
365Zon Kw 4 2021 € 1.273 
VOBO 2021-2022  € 1.000 
'thuis 2021  € 1.000 
Greenchoice 2021 €    265 
Mollie                                 €      30 
Totaal                  € 4.835 
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3.2.4  
N.a.v. een vraag van Lambert van den Hoven over de gewenste hoogte van het Eigen Vermogen (€ 22.366 per 
ultimo 2021) meldt de penningmeester dat het bestuur van plan is om in 2022 met een voorstel te komen voor 
een dotatie vanuit het Eigen Vermogen naar de Projectenreserve. 
 
3.3 Verslag financiële commissie 
De financiële commissie (Carmen Ekas en Jos Bogers) heeft de jaarcijfers gecontroleerd en geconstateerd dat 
e.e.a. transparant is aangeboden en jaarcijfers een correct beeld geven van de financiën per 31-12-2021. 
 
3.4 Décharge bestuur 
De ALV verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid. 
 
3.5 Benoeming nieuwe financiële commissie 
Jos Bogers heeft twee keer zitting gehad in de financiële commissie en gaat deze verlaten. Maurice Bonné stelt 
zich beschikbaar als nieuw lid en zal samen met Carmen de financiële commissie vormen die de jaarcijfers 2022 
gaat controleren. 
 
4. Bestuurssamenstelling 
De secretaris, Arjan Buchholz, heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen met haar bestuurswerkzaamheden. De 
voorzitter dankt Arjan hartelijk voor haar inzet en overhandigt een afscheidsattentie. 
 
5. Ontwikkelingen Best Duurzaam 
Anders dan verwacht zijn we in 2021 niet teruggegaan naar het oude normaal. Niettemin hebben er binnen BD 
veel activiteiten plaatsgevonden en zijn er ontwikkelingen doorgegaan. Het bestuur is onder leiding van Jan 
Vermeulen een proces ingegaan over formulering, herijking van de Missie, Visie en Strategie van BD. 
Uitgangspunten zijn de Sustainable Development Goals van de VN en die hiervan afgeleide 
Gemeente4GlobalGoals. Belangrijke centrale vragen zijn waar gaat BD zich, in het speelveld met veel actoren, 
de komende jaren op richten, hoe moet dit vorm gaan krijgen en wat betekent dit voor het besturingsmodel. 
Dit onderwerp komt terug op de volgen ALV. 
 
6. Presentatie over Het Goed 
Ad Vogels, Regiobedrijfsleider bij Het Goed geeft een presentatie over hoe het bedrijf waar hij werkt omgaat 
met duurzaamheid. 
 
 


