Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2017 van de Coöperatieve Vereniging
BREDA U.A.
BRES blijft zich in de uitwerking van projecten nadrukkelijk profileren als een
burgerinitiatief
BRES heeft in 2017 diverse activiteiten onderzocht en ontwikkeld.
Bestaande samenwerkingen zijn geïntensiveerd en er zijn ook nieuwe activiteiten gerealiseerd
of opgestart.
In dit verband kan o.a. genoemd worden onze betrokkenheid bij het Groenplein, dat diverse
activiteiten gericht op duurzaamheid en de energietransitie stimuleert en ondersteunt.
Princenstroom in Princenhage is een Postcoderoos- activiteit die met steun van BRES tot
stand is gekomen.
Een samenwerking is geformaliseerd met andere partijen in de Stichting Zonnebank.
Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van BRESco B.V.; een initiatief voor
verduurzaming van woningen..
Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere coöperaties of partijen die ook gericht zijn op
duurzaamheid en de verdere uitrol van de energietransitie.
De plannen voor windmolens langs de A16 zijn door BRES helaas niet gerealiseerd.
Met zowel de Gemeente Breda , de Provincie Brabant als ook andere in de energiewereld
actieve partijen vindt regelmatig constructief overleg plaats.
Dit jaar is ons bestuur versterkt door het toetreden van de heer Joop van Hasselt.
De recent aangetreden secretaris heeft vanwege andere prioriteiten haar werkzaamheden voor
BRES weer beëindigd.
Onze penningmeester Ton Jansen heeft in 2017 afscheid genomen van het bestuur van BRES
; hij is opgevolgd door Bram de Wit.
Ultimo 2017 heeft de directeur van onze werkmaatschappij BRES Realisatie B.V. de heer Jan
Schouw zijn functie neergelegd. Hij is opgevolgd door de ook in deze wereld zeer ervaren
Wieke Bonthuis.
Vergaderingen van het bestuur in 2017
Het bestuur kwam in 2017 voor reguliere vergaderingen op de volgende data 10 keer bijeen:
06-02-2017
27-03-2017
08-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
28-08-2017
25-09-2017
26-10-2017
23-11-2017
14-12-2017
Daarnaast hebben over actuele aan de orde zijnde zaken naar behoefte diverse keren
bilaterale, of in bredere groep, gesprekken plaatsgevonden.

Vergaderingen met de Raad van Toezicht
Met dit in 2016 gekozen orgaan met een advies- en toezichttaak, hebben in 2017 de volgende
vergaderingen plaatsgevonden:
24-04-2017
17-10-2017
De RvT vergaderde ook in 2017 een aantal keren zonder het bestuur van BRES.
Vanuit de RvT is aangedrongen op een zorgvuldige overgang van de directievoering van
BRES Realisatie B.V. en een nauwkeurige vastlegging van de nieuwe rol ten behoeve van
BRES door de aftredende directeur.
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
1.

ALV 24-04-2017,
Naast de gebruikelijke vaste onderwerpen als de jaarverslagen van de
penningmeester en de secretaris en de begroting werd stilgestaan bij de diverse
gerealiseerde en onder handen zijnde projecten.
Door Pim de Ridder, eigenaar van Izzy Projects en exploitant van Windpark
Hazeldonk werd een inleiding verzorgd over de resultaten van windenergie.

2.

ALV 09-11-2017
Ook in deze vergadering die plaatsvond op het Cultuurplein van de Nieuwe Veste
werd stilgestaan bij de hierboven genoemde vaste onderwerpen.
In deze vergadering werd afscheid genomen van onze penningmeester Ton Jansen
en kennis gemaakt met zijn opvolger Bram de Wit.
Het afscheid van Jan Schouw per 01-12-2017 werd aangekondigd en toegelicht en
er werd kennis gemaakt met zijn opvolger Wieke Bonthuis.
Ook werd stilgestaan bij het vertrek van de secretaris van de RvT, Jeroen
Lockefeer.
In deze ALV werd een inleiding verzorgd door Jan Willem Dingen, directeur van
de zelfstandige lokale energiemaatschappij Hezelaer Energy. Door hem werd
ingegaan op de huidige en toekomstige energiemarkt en ook de samenwerking met
BRES werd besproken.
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