
 

Verslag: Jaarvergadering Newecoop 
 
Datum: 28 mei 2020 
 
Digitaal aanwezig: 42 leden 
 

 
1. Opening 

Vanwege de corona-maatregelen vindt de vergadering digitaal plaats in plaats van 
fysiek. Daartoe zijn op 12 mei per mail aan alle leden de agenda en bijbehorende 
vergaderstukken toegezonden. De tot 24 mei daarop ontvangen reacties zijn 
beantwoord in een notitie “vragen en antwoorden” welke aan alle 163 leden is 
toegezonden op 25 mei, tezamen met een stemformulier, dat uiterlijk 28 mei kon 
worden geretourneerd. 

 
2. Verslagen 

38 leden stemmen voor goedkeuring van het concept-verslag van de jaarvergadering 
van 21 februari 2019. Er waren vier onthoudingen. Eenzelfde stemmingsuitslag 
betrof het concept-verslag van de algemene ledenvergadering van 21 november 
2019. De tekstueel gerichte opmerkingen zullen in de verslagen worden verwerkt, en 
onder toezegging daarvan zijn deze verslagen vastgesteld. 
 
Het jaarverslag 2019, zowel als het beleidsplan 2020 zijn voor kennisgeving 
aangenomen.  
 

3. Financiële paragraaf 
De jaarrekening 2019 is aan alle leden verstuurd, inclusief een specifieke toelichting 
door de penningmeester aangaande de technische en financiële overdracht van het 
windpark Ospeldijk van Newecoop aan Zuidenwind, conform het besluit van de  
Algemene Ledenvergadering van 21 november 2019. Eerder had de 
Kascontrolecommissie op 11 mei al een positief advies uitgebracht aan de leden. 
Aan de opmerking van de commissie dat de inning van de contributie achterstand 
had opgelopen is inmiddels door het bestuur invulling gegeven. Alle handelingen zijn 
inmiddels verricht om de contributies tot en met 2020 te innen. Deze activiteit is 
tevens benut om de ledenregistratie te actualiseren. 
 
39 leden hebben het advies van de Kascontrolecommissie overgenomen en aan het 
bestuur décharge verleend voor de jaarrekening. Twee leden hebben zich onthouden 
van stemming en een lid heeft tegen gestemd. 
 

4. Bestuursverkiezingen 
Bestuurders nemen gedurende drie jaar zitten in het bestuur, waarna ze aftredend 
zijn. Leden hebben de gelegenheid gehad zich kandidaat te stellen. Daarvan heeft 
Yvonne Smolenaers gebruik gemaakt. 
 

CONCEPT 



 Voorzitter Cor de Nijs is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. 40 leden 
hebben daarmee ingestemd, nul tegen en twee leden hebben zich onthouden 
van stemming. 

 Yvonne Smolenaers heeft zich voor het eerst verkiesbaar gesteld, specifiek 
voor de functie van secretaris. 39 leden hebben daarmee ingestemd, nul 
tegen en drie leden hebben zich onthouden van stemming. 

 Leo Roos, voorheen penningmeester, is aftredend en heeft zich herkiesbaar 
gesteld, specifiek als bestuurslid. 40 leden hebben daarmee ingestemd, nul 
tegen en twee leden hebben zich onthouden van stemming. 

 
Daarmee is het bestuur nu uitgebreid naar 5 leden: 

 Cor de Nijs, voorzitter 
 Yvonne Smolenaers, secretaris 
 Coöperatie Zuidenwind penningmeester in de persoon van Jan-Willem Westra 
 Paul Emans, algemeen bestuurslid 
 Leo Roos, algemeen bestuurslid 

Allen van harte gefeliciteerd met de (her)benoeming. 
 

5. Overige zaken 
Op de agenda waren de besprekingen met externe partners zoals de gemeente 
Nederweert, de koepelorganisatie Rescoop Limburg en de Rabobank toegelicht. 
Daar zijn geen vragen over gesteld. 
 
Ook is gevraagd of er leden zijn die zich willen melden voor actieve deelname zoals 
energiecoach. Het verzoek aan de leden blijft om actief te worden in een van de 
werkgroepen van Newecoop. Parate kennis is geen vereiste. Daar kunnen we samen 
voor zorgen via een passende korte opleiding.  
Een lid heeft belangstelling getoond voor een opleiding tot projectleider via een 
kortlopende cursus die door Rescoop wordt georganiseerd. 
 
René Aegenend heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascontrolecommissie en het 
bestuur stemt in onder dankzegging aan René. 
 

6. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen die zijn/haar 
bevindingen en het stemgedrag heeft ingezonden als bijdrage aan deze bijzondere 
vergadering en besluit met de toezegging dat het concept-verslag zo snel mogelijk 
aan alle leden wordt toegezonden. Dit niet na de wens te hebben uitgesproken dat 
aan alle leden en hun familie en/of collega’s de effecten van corona bespaard zullen 
blijven. 
 
 


