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Beste leden, 

 

We nodigen u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het thema van deze avond zal zijn:  

 

Paddepoel Energiek gaat los! 

Campagne Nul op de Meter 

 
Een groep wijkbewoners, verenigd in de stichting Paddepoel Energiek, houdt een campagne om hun 

buurtgenoten, u dus, te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit door uitgebreid te 

onderzoeken wat voor de woningen in onze wijk het beste werkt en door het bedingen van 

aantrekkelijke aanbiedingen via collectieve inkoop. Graag zouden zij u meer vertellen over hun eerste 

project: ‘Campagne Nul op de Meter’. Hierbij presenteren zij mogelijke besparings- en 

investeringsmaatregelen met concrete offertes. Op deze avond kunt u zich aanmelden als 

geïnteresseerde. U kunt ook vragen om heel gericht (reken-)advies voor uw persoonlijke situatie. De 

actie loopt in mei en juni 2016. Meer informatie kunt u vinden op www.paddepoelenergiek.nl 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Datum:  Woensdag 13 april 2016 

Plaats:   Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen   

Aanvang:  20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur) 

 

 

Agenda: 

 

 1. Opening door voorzitter dhr. Simon Boven 

 

 2. Lezing:  'Paddepoel Energiek gaat los - Campagne Nul op de Meter van start’  

 door  Henk-Jan Falkena en Els Struiving van Stichting Paddepoel Energiek 

 

 3. Vragenronde 

 

 4. Pauze (rond 21.00u) 

 

 5. Vaststelling agenda 

 

 6. Verslag ledenvergadering 22 april 2015 

U hebt het verslag in 2015 ontvangen; u kunt het (geanonimiseerd) vinden op onze website: 

www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl 
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 7. Mededelingen bestuur 

 a. Schilderwerk 

 b. Verlichting 

 c. Riolering 

  

 8. Financiën 

 a. Jaarrekening 2015, zie bijlage 

 b. Contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 15,00 per jaar. 

Hieronder willen we voorstel dit alvast kort toelichten:  

- Het bestuur wil de vermogenspositie die al 30 jaar daalt stabiliseren; enerzijds door besparing in 

de uitgaven (ledigen putten en administratiekosten) en anderzijds door een kleine 

contributieverhoging. 

- Het bestuur wenst ook over voldoende middelen te beschikken om bij een rioolproject de € 100,- 

bijdrage per eigenaar/lid te kunnen betalen; een rioolproject vraagt tussen de 3000 en 4000 euro. 

- In 2019 vieren we ons vijftig jarig bestaan; mogelijk is een reservering hiervoor op z´n plaats.  

 

 9. Bestuur: verkiezing bestuursleden 

Ruben Muilenburg en Els Struiving zijn aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld.  Aline 

Buit zal aftreden als secretaris. Leden kunnen kandidaten voorstellen; de namen van deze 

kandidaten kunnen uiterlijk maandag 4 april 2016 schriftelijk worden doorgegeven aan de 

voorzitter, dhr. Simon Boven, Jupiterstraat 45. 

 

 10. Rondvraag 

 

 11. Sluiting (met daarna de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten onder het genot van een 

hapje en een drankje) 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verzoek mailadressen 

Het bestuur wil graag een bestand opbouwen van mailadressen van de leden, om zo papierwerk te 

besparen. Op onze website kunt u middels het contactformulier uw e-mailadres naar ons toesturen. 

Uiteraard wordt uw mailadres alleen gebruikt voor de communicatie tussen u en het bestuur.  

 

U mag uw mailadres mailen naar info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl of onderstaand strookje 

invullen en inleveren bij secretaris Aline Buit, Venuslaan 123. 

 

Invulstrookje mailadres 

 

NAAM:..............................................................ADRES:........................................................................................ 

 

MAILADRES:......................................................................................................................................................... 


