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Op 25 februari houdt DEH samen met de gemeente
een klimaattop Haaren in het gemeentehuis. Kom
vooral!
De klimaattop heeft twee hoofddoelen. Het bewust
maken van de inwoners van Haaren van de urgentie van duurzaamheid en het
bijeenbrengen van mogelijke voortrekkers uit de gemeenschap, om
duurzaamheidsprojecten te starten. Projecten die ondersteuning krijgen vanuit de
samenwerking tussen Gemeente Haaren en DEH.

Huub Glas legt voorzittersfunctie neer
Ik heb besloten om per 1 februari 2016 mijn taak als voorzitter
binnen het bestuur van DEH neer te leggen. Door drukke
werkzaamheden in 2016 en gewijzigde privé omstandigheden in
2015, heb ik te weinig tijd beschikbaar om het bestuurswerk naar
eigen tevredenheid goed te kunnen uitvoeren. Ik krijg de kans om
in 2016 één van mijn projecten (Resto VanHarte) in Tilburg sterk
uit te breiden en dat zal naar verwachting veel inspanning vergen
en ook avonduren in beslag nemen. Ik treed terug uit het bestuur, maar wil, daar
waar de mogelijkheden en interesse met elkaar sporen, graag projecten voor DEH
uitvoeren als werkgroeplid.
DEH gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid en zal als die bekend is aan de leden
een voorstel doen wie de voorzittersrol op zich gaat nemen.

Symposium
Op donderdag 25 februari organiseren

we samen met de gemeente Haaren een

Samen energie maken

symposium. Er kunnen maximaal 200

Op woensdagmiddag 3 februari gaan we

mensen aan de klimaattop

samen met kinderen tussen de 6-16 jaar

deelnemen. Klik hier voor de uitnodiging.

en volwassenen op allerlei speelse
manieren energie maken. Dit kan met
citroenen, appels, elastiek en nog veel
meer. Reserveer deze middag daarom
alvast in je agenda.

Leden raadpleging
Elders in deze nieuwsbrief is er al melding gemaakt van het duurzaamheids
symposium in samenwerking met de gemeente Haaren.
Vooruitlopend op dit symposium wil het bestuur graag met de Inner circle van DEH
overleggen om de veranderingen die nu plaatsvinden te bespreken.
Het eerste onderwerp is : "Professionalisering van de vrijwilligers coöperatie DEH".
Aangezien dit onderwerp geheel nog open ligt wil het bestuur eveneens alle leden
uitnodigen om hun mening te geven hoe de DEH te professionaliseren en daarmee
er voor te zorgen dat de middelen/mogelijkheden in de gemeenschap Haaren blijven
en niet naar andere gemeenten vloeien.
Verder op de avond zal het energieakkoord van Minister vd Kamp uitgelegd worden.
Dagvoorzitter : Hans vd Heiden
Gastspreker : Jan de Jong
Locatie en datum : 16 februari, 20.00 hr, de Heeren Janssen.
Gratis deelname

Nieuwe bestuurder(s)
Zoals je elders in deze nieuwsbrief al hebt gelezen, heeft Huub Glas, onze
medeoprichter en voorzitter besloten om te stoppen met zijn bestuurswerk. Gelukkig
blijft hij wel betrokken bij de activiteiten van de DEH. Komende weken gaat het
bestuur op zoek naar een goede opvolger of opvolgster. Zodra er goede kandidaten
zijn, dan dragen wij die voor in een ledenvergadering. Geïnteresseerd ? Stuur een
email naar secretariaat@deh-energie.nl en we nemen contact met je op.

Blijft u ons volgen via regelmatig gepubliceerde berichten in De Leye, de Meierij, ’t Pomphuiske en ’t
Haarens Klokje?

Ons mail adres is:
secretariaat@deh-energie.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief

