
Coöperatie Pingjum  
Notulen ledenvergadering 22 mei 2019 
Notulist: Carla 
 
Aanwezig:16 leden incl bestuur 
 
Afwezig: met kennisgeving 16 leden 
 
Johan opent de vergadering om 20.00 uur en verwelkomt de kleine 
groep aanwezigen. 
 
De notulen van de ledenvergadering van 2018 worden 
goedgekeurd. 
Zo ook het jaarverslag van 2018. 
 
Stand van zaken tot op heden: 
 
Bingo: dit wordt door Bianca georganiseerd. 
Vraag aan leden of dit gecontinueerd moet worden. 
Gitta vraagt of het wel onder de doelstelling van de coöperatie valt. 
Johan verwijst naar schema van de coöperatie waarin ook sociale 
verbinding en de jeugd van belang zijn. Gitta merkt op dat het ook 
iets voor Dorpsbelang zou kunnen zijn. 
Bianca wil graag dat het bij de coöperatie blijft en de aanwezige 
leden keuren het goed. 
 
Eetgroep: loopt goed er is per keer plaats voor maximaal 30 
gasten. Indien er meer vraag naar komt dan zal het met een tweede 
groep opgestart moeten worden. 
 
Tuin: Hetty vertelt dat het heel erg goed gaat. Er zijn nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen.  Het merendeel van de nieuwe fruitbomen 
doen het goed. Maar door droogte zullen er enkele het niet redden. 



Jakob van Dijk gaat zorgen dat voor extra bevochtiging water kan 
worden aangevoerd in een kuubskist. 
 
Open lunch te Plak: Johannes dat het zeer goed loopt en de 
cliënten van te Plak en de gasten vinden het altijd zeer gezellig. 
 
Project Zonnepanelen: Helaas is dit minder goed nieuws. Het 
vinden van een goede plek om te panelen te plaatsen gaat zeer 
moeizaam. De boeren die benaderd worden besluiten uiteindelijk 
om zelf panelen te plaatsen. Daarbij speelt zo langzamerhand ook 
mee dat de regering twijfelt om door te gaan met het verlenen van 
subsidies of die verlaagt, waardoor de opbrengst een stuk minder 
zal worden dan aanvankelijk gedacht werd. Dus rijst er ook bij de 
Coöperatie de vraag op of het zinvol is om door te gaan met dit 
project en of het nog rendabel is. Meespeelt dat vanuit de regio ook 
signalen komen over de energietransitie plannen van de provincie 
maar er is daarover nog geen duidelijkheid. 
 
Van Ons: de energie maatschappij is nog steeds via wederverkoop 
een inkomstenbron voor de Coöperatie. Als Coöperatie hebben wij 
altijd gezegd dat Van Ons kon concurreren met andere 
energiemaatschappijen qua prijs en groen zijn. Helaas is dit de 
laatste jaren veranderd en zijn ze de prijzen niet meer concurrerend 
waardoor minder mensen voor Van Ons kiezen. Jeroen merkt op 
dat het voor hem belangrijk is dat de maatschappij ook sociaal 
bezig is. Johannes gaat contact opnemen met de maatschappij om 
een’t ander te bespreken. 
 
Kascommissie: W. Postma geeft aan dat de kascommissie 
volledig akkoord gaat met de hun geleverde gegevens. 
 
Financiën: Jouke start met het financiële verslag over 2018.(zie 
bijlage) 



En vervolgens met de begroting voor 2019.(zie bijlage) 
Beide verslagen worden door de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
Jouke neemt de vergadering over van Johan om vervolgens Johan 
te introduceren als de nieuwe voorzitter. Dit wordt met veel applaus 
goedgekeurd.  
Volgens de statuten van de coöperatie is het wenselijk om in het 
bestuur los van voorzitter, secretaris en penningmeester nog twee 
leden als bestuurslid te hebben. Carla zal als bestuurslid toetreden. 
Blijft nog een vacature open. 
 
Rondvraag: Cecilia voorzitter van Dorpsbelang vertelt dat zes 
nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld na de oproep 
gedaan op de ALV van het Dorpsbelang.  
 
Stefan is voor de eerste keer aanwezig en zegt niet te begrijpen 
waarom er een Dorpsbelang en een Coöperatie is. Johan geeft een 
korte uitleg van het ontstaan van de coöperatie en vertelt dat ook 
dat er samenwerking is tussen beide. 
 
Johan sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 


