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 Uitnodiging ALV/Themavergadering 15 september 2022 

 Bestaande zonnestroomdelen ter overname aangeboden. 

 Informatieverstrekking 

 

Uitnodiging ALV/Themavergadering 15 september 2022 

We hebben in de ALV al een klein voorschot genomen op de vraag die wij in de thema 

avond willen behandelen. 

 

Waar willen we als leden de komende 5 jaar met de coöperatie naar toe? 

We willen samen met de leden van gedachten wisselen en besluiten over de toekomst van 

onze coöperatie en de toekomstige activiteiten van onze coöperatie.  

 

Het bestuur rekent daarom op grote belangstelling. Blokkeer dus de avond van de 15 

september nu alvast in je agenda en meld je komst meteen aan via deze link 

 

Eén persoon per aanmelding aub.  

 

We beginnen om 19.30 uur met een formeel gedeelte.  

Zoals besproken tijdens de laatste ALV gebruiken we deze themavergadering om 

voorafgaand de nog openstaande punten van die ALV te behandelen. 

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik meteen het verslag van die vergadering ter 

goedkeuring voor te leggen. 

imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E28995#mctoc1
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E28995#mctoc2
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E28995#mctoc3
mailto:secretaris@haarlemnoorderlicht.nl?subject=%5Baanmelding%5D%20ALV%2FThemavergadering%2015%20september%202022&body=Ik%20meld%20me%20graag%20aan%20voor%20de%20ALV%2FThemavergadering%2015%20september%202022%0A%0AMijn%20naam%20is%3A%20%0A


 

 

Dit zijn de volgende punten: 

•    Goedkeuring verslag ALV 27 juni 2022 (bijlage) 

 Ter kennisneming de ppt-presentatie die toen is gegeven (bijlage) 

•    Goedkeuring van de jaarrekening 2021 mede aan de hand van de bevindingen van de 

kascommissie (zie bijgaand verslag)  

•    Benoeming kascommissie jaarrekening 2022 

•    Goedkeuring van de begrotingen 2022 en 2023 (worden nog nagezonden).  

 

De locatie is dezelfde als de laatste ALV: 

Het verhalenhuis in de Van Egmondstraat 7 

 

 

Bestaande zonnestroomdelen ter overname aangeboden. 

Het komt voor dat leden van de coöperatie verhuizen buiten de postcode. In overleg met 

het betrokken lid bieden wij hun zonnestroomdelen dan aan aan de leden van onze 

coöperatie. Daarbij geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt!’ 

 

Op dit moment hebben we in de aanbieding acht zonnestroomdelen op het dak van Prins 

Staal: 

 8 Stroomdelen a 213 Euro per stuk (oorspronkelijke waarde 320 Euro) 

 Er zijn nog 10 jaren van de 15 jarige  Postcode Roos regeling over. 

 Er moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden 

 

Informatieverstrekking 

Als je recent op onze website bent geweest heb je kunnen zien dat we de homepage 

intussen hebben geactualiseerd. Ook de pagina’s met informatie over de vier daken van 

de coöperatie is intussen op een haar na gereed. En de 'veel gestelde vragen’ verwachten 

we binnenkort in een geactualiseerde en uitgebreide versie online te kunnen zetten. 

 

Ook zullen we onze nieuwsbrief regelmatiger laten verschijnen. 

https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=413bf32f20&e=cc4036b3b8
https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=731c8957d6&e=cc4036b3b8
https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=4beed5ae5d&e=cc4036b3b8


 

  

Mis je als lid van onze coöperatie informatie? Heb je vragen of suggesties over 

informatieverstrekking dan wel voor andere zaken? Of loop je aan tegen informatie, 

waarvan je denkt dat meer leden daar mogelijk iets aan hebben? Laat ons dat dan weten 

via de mail. 

 

 

Duurzame groeten, namens heel Haarlem Noorderlicht, 

Frans Blanchard (secretaris)  
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