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Notulen ALV op 18 december 2016 

Locatie: Couveehuis, Frankenslag 139. 

Aanwezig: 18 personen waaronder 11 BES leden. Martin Neerbos is vice-voorzitter 

bij afwezigheid met opgave van Tom Egyedi. 

1. Opening en vaststelling notulen 

De notulen van de vorige ALV op 22 mei j.l. worden vastgesteld door de 

aanwezige leden. 

2. Begroting 2017 

De begroting 2017 is door penningmeester M. Lenferink toegelicht. De bijdrage 

van het Haags Klimaatfonds en Fonds1818 is inmiddels definitief. De reserve die 

daardoor is opgebouwd wordt deels ingezet voor o.a. een verdere 

professionalisering van de werkzaamheden en een ‘gereedschapkist’ voor de 

BESte Buurman.De ALV stemt in met de begroting. 

3. Voorstel wijziging statuten voor ANBI 

BES wil als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI aangewezen worden door 

de Belastingdienst vanwege een belastingvoordeel bij schenkingen. Boudewijn 

de Blij licht toe dat dit vraagt om een wijziging van de statuten. De ALV stemt 

unaniem in met de voorgestelde wijziging. 

4. Vooruitblik in 2017 

Het komend jaar wil BES aandacht vragen voor vernieuwde acties rond 

zonnepanelen, zowel op eigen dak als op andermans dak. Daarnaast wil het 

wijkbewoners actiever benaderen via het BESte buurman concept voor een 

persoonlijk advies over duurzame maatregelen in het eigen huis. Andere 

aandachtspunten zijn de toenemende hoosbuien in aantal en omvang door 

klimaatverandering en de elektrische deelauto. 

5. Actie Zon op World Forum (ZoWF) 

Daan Mees Geestranus presenteert de plannen voor een zonnedak op het World 

Forum. De ALV wordt gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep dit het 

project gaat begeleiden onder supervisie van het bestuur van BES en met steun 
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van het bestuur van Zon op Museon, een zonnedak dat in 2016 is gerealiseerd. 

De leden B. van ’t Well, J. Blommerde, R. Abbema en W. van der Linden 

melden zich aan. Hiermee is de werkgroep geformeerd onder dank van de ALV. 

6.Rondvraag en sluiting 

De vice-voorzitter Martin Lenferink dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en 

sluit de vergadering om 13.30 uur. 

Opgetekend door R. Sandbergen, secretaris BES, op 8 januari 2017. 

 


