Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2018 van de Coöperatieve Vereniging
BREDA U.A.
BRES blijft zich in de uitwerking van projecten nadrukkelijk profileren als een
burgerinitiatief
BRES heeft ook in 2018 weer diverse activiteiten onderzocht en ontwikkeld.
Bestaande vormen van samenwerking zijn geïntensiveerd en er zijn ook nieuwe activiteiten
gerealiseerd of opgestart.
Onze betrokkenheid bij het Groenplein is onverminderd, maar het is soms lastig om de juits
prioriteiten te stellen. BRES is immers primair van de energietransitie maar via Groenplein
ook betrokken bij een bredere inzet gericht op duurzaamheid.
De samenwerking met de Stichting Zonnebank die zich als onderdeel van BRES richt op
grotere zonnedaken , is geïntensiveerd o.a. door het aandragen van projecten vanuit BRES.
Ook is de bezetting van Stichting Zonnebank zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin
gegroeid.
Het aanvankelijk initiatief voor de oprichting van BRESco B.V. is gestaakt. Deze
werkzaamheden zijn voor een deel ondergebracht bij de Stichting Zonnebank en verder
vinden de inspanningen voor woningverbetering vooral plaats via het organiseren van
wijkavonden , het voeren van keukentafel- / adviesgesprekken door onze energiecoaches en
het inzetten van de Greenhop[per, een mobiel informatiecentrum en een gezamenlijk initiatief
van BRES en de Gemeente Breda.
Veel werk is ook verricht aan de voorbereiding van het Woonabonnement. Dit is een
woninggebonden financiering, waarbij de aflossing plaatsvindt vanuit de besparing op de
energiekosten. In de loop van 2019 wordt dit financieel afgedekte project operationeel.
Waar mogelijk wordt 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.
Dit jaar is de heer Bram de Wit als penningmeester toegetreden tot het bestuur.
Ultimo 2018 heeft de directeur van onze werkmaatschappij BRES Realisatie B.V. mevrouw
Wieke Bonthuis haar functie neergelegd. Zij is opgevolgd door de in de energiewereld zeer
ervaren Paul Dielemans.
Vanwege een gewijzigde privésituatie en een andere invulling van haar ambities heeft ook
Anouk v.d. Berg afscheid genomen en zij is opgevolgd door Claire Dekkers.
Vergaderingen van het bestuur in 2018
Het bestuur kwam in 2018 voor reguliere vergaderingen op de volgende data 9 keer bijeen:
11-01-2018
15-02-2018
28-03-2018
14-05-2018
09-07-2018
30-08-2018
18-09-2018
26-10-2018
04-12-2018

Daarnaast hebben over actuele aan de orde zijnde zaken naar behoefte diverse keren
bilaterale, of in bredere groep, gesprekken plaatsgevonden.
Ook met de Gemeente, Provincie en belangengroepen hebben wij intensief contact
onderhouden.
Op 19 januari 2018 vond er voor bestuur, RvT, medewerkers en vrijwilligers een
Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Hier werd ook afscheid genomen van Wieke Bonthuis en
Anouk v.d. Berg.
Op 6 maart 2018 vond en een bijeenkomst plaats met bestuur, medewerkers en
energiecoaches over de toekomstige koers van onze coöperatie een aansluitend een
bijeenkomst over de samenwerking met de Stichting Zonnebank.
Vergaderingen met de Raad van Toezicht
Met dit in 2016 gekozen orgaan met een advies- en toezichttaak, hebben in 2018 de volgende
vergaderingen plaatsgevonden:
19-04-2018
27-09-2018
Het seminar “Gasloos Breda”
Deze bijzondere gebeurtenis was een gezamenlijk initiatief van BRES, de Gemeente Breda en
de Rabobank-Breda en vond op 17 mei 2018 plaats in het Atrium van de Rabobank – Breda.
Het welkom en de opening vonden plaats door Ad Bijma / voorzitter BRES en Peter v.d.
Schans / directie Rabobank.
Vervolgens was er een keur aan inleiders, waaronder onze wethouder/ Paul de Beer, de
secretaris van VNO-NCW Brabant Zeeland/ Jeroen de Lange, de voorzitter van de Raad van
bestuur van Alwel/ Tonny van de Ven en Jan Schouw, mede-oprichter van BRES, enz.
Maar ……. een hoofdrol was weggelegd voor onze gastspreker Jan Terlouw, die heel
nadrukkelijk inging en aandrong op de urgentie en noodzakelijk ambitie voor de
energietransitie.
Het laatste onderdeel van het programma was een paneldiscussie waaraan naast
bovengenoemde inleiders ook Manja Thiry van Ennatuurlijk deelnam en die onder leiding van
Gerrit Borgers van BRES plaatsvond.
Afsluitend werd ons door de gastheer een aangeklede borrel aangeboden en was er voldoende
ruimte voor netwerken.
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. Zoals in de statuten vastgelegd vinden deze bijeenkomsten 2 maal per jaar plaats.
1.

ALV 05-06-2018,
Deze ALV vond plaats op een bijzondere locatie, te weten de campus van het
innovatiecentrum in Almkerk, dat zich richt op duurzame materialen en apparatuur
voor o.a. toepassing in de landbouw. Er vonden een interessante inleiding n
rondleiding plaats. Daarnaast werd stilgestaan bij de zelfvoorziening in energie.

Naast de gebruikelijke vaste onderwerpen als de jaarverslagen van de
penningmeester en de secretaris en de begroting werd ook nu stilgestaan bij de
diverse gerealiseerde en onder handen zijnde projecten.
2.

ALV 08-11-2018
Ook in deze vergadering die plaatsvond in de praktijk van Pluk fysiotherapie in de
IJpelaar werd stilgestaan bij de hierboven genoemde vaste onderwerpen.
Gedurende deze vergadering werd kennisgemaakt met de Geenhopper en kregen
wij in dit mobiele informatiecentrum over diverse energiebesparende maatregelen
heldere informatie.

Breda, 12 april 2019.
D.W.G. Borgers / secretaris BRES.

