Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2020 van de Coöperatieve Vereniging
BRES U.A.
BRES blijft zich in de uitwerking van projecten nadrukkelijk profileren als een
burgerinitiatief. Het jaar 2020 is vooral getekend door het Coronavirus en de beperkende
maatregelen die dat tot gevolg heeft gehad. BRES heeft ondanks alle beperkingen niet stil
gezeten en er is onverminderd (vooral online) doorvergaderd door het bestuur. Daarin is
gekeken naar wat er wel mogelijk was en zijn er nieuwe middelen ingezet zoals online
informatieavonden.
De uitvoering en ondersteuning vond plaats vanuit BRES Realisatie BV met als directeur
Paul Dielissen. Er zijn nieuwe krachten aangetrokken ter uitvoering en ondersteuning van
de activiteiten van BRES.
Bestaande vormen van samenwerking zijn geïntensiveerd en er zijn ook nieuwe activiteiten
gerealiseerd of opgestart.
De onverminderde inspanningen voor woningverbetering vond vooral plaats via het
organiseren van wijkavonden (zowel fysiek als online), het voeren van keukentafel- /
adviesgesprekken door onze energiecoaches en het inzetten van de Greenhopper ; een
mobiel informatiecentrum en een gezamenlijk initiatief van BRES en de Gemeente Breda.
Waar mogelijk is samengewerkt met andere coöperaties of partijen die ook gericht zijn op
duurzaamheid en de verdere uitrol van de energietransitie. Met zowel de Gemeente Breda,
de Provincie Brabant als ook andere in de energiewereld actieve partijen vindt regelmatig
constructief overleg plaats. De samenwerking met de Gemeente Breda verliep ook dit jaar
weer prettig en er is door de gemeente meegedacht en naar oplossingen gezocht
betreffende de beperkingen in de uitvoering door het Coronavirus. Deze waardevolle band
met de gemeente is direct het gevolg van de inspanningen die Paul Dielissen levert om
deze band te onderhouden en daarin de mogelijkheden en kansen te benutten, waarvoor
dank en complimenten op zijn plaats zijn.
Tevens is een compliment aan onze vrijwilligers en medewerkers hier zeker op zijn plaats.
Regelmatig schuift het bestuur aan bij het met deze betrokkenen plaatsvindend periodiek
overleg.
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Vergaderingen van het bestuur in 2020
Het bestuur kwam in 2020 voor reguliere vergaderingen 11 keer bijeen op de volgende
data:
30-01-2020
20-02-2020
26-03-2020
23-04-2020
28-05-2020
25-06-2020
20-08-2020
24-09-2020
22-10-2020

18-11-2020
17-12-2020
De frequentie laat zien dat ondanks de beperkingen de nodige inspanning geleverd is om
zaken voor elkaar te krijgen.
Daarnaast hebben over actuele aan de orde zijnde zaken naar behoefte diverse keren
bilaterale, of in bredere groep, gesprekken plaatsgevonden. Opnieuw is ook met de
Gemeente, Provincie en belangengroepen intensief contact onderhouden.
Op 17 januari 2020 vond ook dit jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor bestuur,
leden van de RvT en natuurlijk onze medewerkers en vrijwilligers.
Vergaderingen met de Raad van Toezicht
Met dit in 2016 gekozen orgaan met een advies- en toezichttaak, heeft in 2020 één
vergadering plaatsgevonden op:
26-10-2020
Algemene Ledenvergaderingen
In de Algemene Ledenvergaderingen wordt altijd stilgestaan bij de (gerealiseerde) plannen
van BRES in de achterliggende periode, de plannen en onderhanden zijnde projecten en de
financiën. Door de beperkingen van het Coronavirus heeft deze vergadering dit jaar slechts
éénmaal plaatsgevonden. Hieronder een toelichting.
ALV 23-11-2020
Deze ALV vond voor het eerst sinds het bestaan van BRES online plaats. De jaarrekening van
2019 werd goedgekeurd. Er werd geen bezwaar gemaakt voor het toetreden van Joop
Vaane als nieuwe secretaris van het bestuur van BRES, waarmee zijn rol definitief is. Gerrit
Borgers is hierdoor ‘gewoon’ bestuurslid.
Ook is ingestemd met Greenchoice als nieuwe energieleverancier voor de BRES leden. Alle
leden kunnen overstappen en lid worden van Greenchoice, hiermee krijgt de coöperatie
ook een vergoeding per lid.
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