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Beste,
Op 27 november is de digitale jaarvergadering van de
coöperatie Zonnig Zieuwent U.A. Wij nodigen u als lid van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze vergadering gaat via
Zoom. Aanvang 20.00 uur (open v.a. 19.45 uur) De link naar de
vergadering:
https://us02web.zoom.us/j/___________
Bent u onbekend met Zoom? Lees onder de agenda voor meer
info.
Agenda: Jaarvergadering
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen 4e ledenvergadering dd 28-6-2019 (Link
naar de notulen)
4. Bestuurszaken o.a. rooster van aftreden
Nieuwe bestuursleden kunnen zich melden tot uiterlijk 25
november.
5. Jaarverslag 2019 + toelichting
6. Concept Jaarrekening 2019 + toelichting + vaststellen +

kascommissie + voorstel uitkering batig saldo dak 1 t/m dak 4.
7. Akkoord vergadering voor genomen besluiten bestuur
(decharge)
8. Wijziging Statuten
9. Elektrische sociale deelauto, ontwikkelingen
10. Pitches voor een bijdrage uit het dorpsfonds
Op voordracht van het bestuur zullen de volgende initiatieven
een korte presentatie houden;
a. Achterhoekse Zwerfinator, Veloce , plikedag, € 500,b. Werkgroep nieuwe kerkverlichting, € 1.000,c. Bomenplan namens Zonnig Zieuwent, € 500,d.Vrijwilligers abonnement, sociale deelauto namens Zonnig
Zieuwent, € 1.000,11. Overige mededelingen
12. Rondvraag
De vergadering wordt opgenomen. Door deel te nemen aan de
vergadering geeft u toestemming dat we de vergadering mogen
opnemen.
Vragen of opmerkingen inzake de ALV kunt u ook vooraf mailen
tot en met 25-11-2020 op ons bekende emailadres:
info@zonnigzieuwent.nl
Mocht u onbekend zijn met digitaal vergaderen via Zoom: op
vrijdag 20 november om 20.00 bieden we u de mogelijkheid om
het uit te proberen via deze
link: https://us02web.zoom.us/j/___________
We hebben een korte handleiding voor u gemaakt. Deze
handleiding is hier te vinden
Lukt het ondanks deze handleiding niet om Zoom te gebruiken?
Bel dan met Joris:
06-________

Wat we alvast kunnen verklappen en graag willen delen
- We krijgen weer een deelauto in Zieuwent!
- Michiel vertelt u hoe hij zijn bijna 100 jaar oude boerderij
verwarmt zonder gas

- Project 5 en 6: "Zon op Hinnen" is nu en "Zon op Zwaogas"
wordt nu, week 46, aangesloten op het elektriciteitsnet. Per 1-12021 produceert u als certificaathouder van dit project groene
stroom!
Vriendelijke groet,
Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.

zonnigzieuwent.nl

