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Ledenvergadering 11 november 2020 

De volgende ledenvergadering van dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 11 

november, om 19:30 uur. Deze vergadering zal helaas opnieuw online moeten 

plaatsvinden. 

Belangrijke punten voor deze vergadering zullen zijn:  

• de nieuwe werkgroep Verduurzaming Bestaande Woningen, 

• het voorstel van de Werkgroep Duurzaamheidsfonds voor het reglement 

van dat fonds, 

• de begroting voor 2021, 

• de voortgang bij het Zonnepark Noordmanshoek. 

Als je aan de Ledenvergadering van 11 november 2020 wilt deelnemen, stuur 

dan uiterlijk 4 november 2020 een aanmeldingsmail naar 

info@goedveurmekare.nl , wij sturen dan enkele dagen voor de vergadering 

een link om via Zoom deel te nemen. 

De agenda en links naar de vergaderstukken worden uiterlijk 2 weken voor de 

vergadering verstuurd aan alle leden. 

mailto:info@goedveurmekare.nl


 

 

Werkgroep Verduurzaming Bestaande Woningen 

Sinds voorjaar 2020 is er binnen onze coöperatie een nieuwe werkgroep actief: 

De werkgroep Verduurzaming Bestaande Woningen. Wij willen, zonder daarbij 

bestaande initiatieven en mogelijkheden te verdubbelen, de leden die dat 

wensen bijstaan om hun eigen huur- of koopwoning qua duurzaamheid te 

verbeteren. Als eerste stap willen wij onze leden vragen om een enquête in te 

vullen, om te onderzoeken welke maatregelen leden al in hun woningen 

genomen hebben, wat zij nog verder zouden willen doen, welke 

belemmeringen zij daarbij ervaren, etc. Wij willen de resultaten van die enquête 

tijdens de ledenvergadering presenteren, en op basis daarvan prioriteiten 

voorstellen voor de activiteiten van de werkgroep. De enquête vind je hier. 

  

Zonnepark Noordmanshoek 

Zoals in juni al gemeld hebben wij van Enexis een offerte ontvangen voor de 

aansluiting van ons zonnepark op het elektriciteitsnet. Deze is inmiddels door 

ons bevestigd. Met onze adviseurs van Escozon zijn wij nu bezig met de 

voorbereiding van de aanbestedingen. Met banken is overleg gaande over de 

financiering en met de gemeente wordt het overleg afgerond met betrekking tot 

de overeenkomst over het opstalrecht. 

Ondanks de perikelen die de corona-crisis met zich meebrengt verwachten wij 

nog steeds dat Zonnepark Noordmanshoek in de zomer van 2021 operationeel 

kan zijn. 

   

  

 

https://goedveurmekare.us17.list-manage.com/track/click?u=9c7a80d0c9c4f7e48d0ae920e&id=7a00fcc261&e=deaa490736

