
Algemene Ledenvergadering 15 september 2020 (via TEAMS) 

De Algemene Leden Vergadering werd dit maal door de corona maatregelen gehouden per 
computer. Ieder kon via de beschikbare link zich melden voor de Teams meeting en zo verschenen 
er in totaal 31 mensen in beeld, voorwaar geen slecht resultaat. 

Voordat het formele deel van de ledenvergadering begon presenteerde Wim Schermer de 
stand van zaken rond het zonnepanelen project op de loods van Fred de Wit op de 
Castricummerwerf voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen 
plaatsen, maar daar wel in willen investeren Via de koop van een certificaat kunnen zij 
toch zelf de elektriciteit opwekken. Voor een beperkt aantal bewoners die minder 
middelen hebben om te investeren in zonnepanelen is er ook de mogelijkheid toch deel 
te nemen waarbij een deel van de opbrengst voor hun is zonder dat zij er zelf geld in 
hoeven te steken.  
De voorinschrijving voor het project loopt zo goed dat het te verwachten is dat de 
certificaten snel verkocht zullen zijn. 
De werkroep streeft naar meer van dit soort projecten (daken Geesterduin, of de 
parkeerplaats). 

  

Na deze opwarmer opent Hans Gaillard de vergadering om 20.00 uur. 

De formele agendapunten welke afgewerkt moeten worden zoals het verslag van de 

vorige ALV, ingekomen stukken en mededelingen passeren vlot waarna er uitgebreider 

gesproken wordt over de bestuurlijke ontwikkelingen. 

Het beleid wordt anders doordat de activiteiten in de toekomst vooral vanuit de 

werkgroepen zullen worden geïnitieerd en er niet meer met coördinatoren wordt 

gewerkt. Opdrachten aan specialisten kunnen natuurlijk wel worden uitgevoerd tegen 
betaling. De gemeente heeft wettelijk de opdracht om veel meer de regie in handen te 

nemen en dat brengt Calorie ook een andere positie. 

Hierna wordt uitvoerig gesproken over de financiële stukken waar Martin van den Berg en 

de kascommissie erg veel tijd en energie gestopt hebben. De financiële administratie is 

daarmee nu wel keurig op orde gekomen en de vergadering verleent dan ook unaniem 
decharge aan het bestuur. 

Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd en twee nieuwe leden voor de kascommissie 

gekozen. 

Bij acclamatie gaat de vergadering akkoord met het benoemen van de nieuwe 

bestuursleden Martin vanden Berg, Hans Gaillaard en Evert Castelein.Aftredend was 

Anton Visser terwijl eerder dit jaar Arie Dekker en Harmen Brandse en Ans Pelzer het 
bestuur hadden verlaten. 

De rest van de vergadering wordt gesproken over de toekomstige koers van Calorie. 
Levendig wordt de discussie gevoerd over de vraag hoe activistisch of pro-actief Calorie 

moet zijn. Duidelijk wordt wel dat daarover nog veel gepraat kan worden maar dat ieder 

het eens is dat er nog veel gedaan moet worden en dat de tijd daarvoor dringt. 



Tenslotte nodigt Guus Wattel ieder uit om op 8 oktober de koppen feestelijk bijen te 

steken bij Fase Fier om zijn afscheid als coördinator te vieren en door te praten over de 

toekomst van Calorie. 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers. 

 


