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Beste actieve DEH-ers,
langs verschillende wegen zal deze dagen een uitnodiging verschijnen voor een
eerste discussie over Samen Slim Rijden in Helvoirt, ons nieuwe initiatief voor het
delen van elektrische auto’s.

Op 28 juni om 19.30 hopen we je te zien in het
Helvoirthuis.
Mocht je de aankondiging gemist hebben, dan tref je bijgaand ons persbericht.
Neem je familie, buurman of vriend gerust mee naar deze bijeenkomst. Ivm de
voorbereidingen horen we graag of je komt. Dit kun je melden via samenrijden@dehenergie.nl
Als je op 28 juni niet kunt, kom dan naar de tweede bijeenkomst op 14 juli.

Aankondiging Ledenvergadering
In oktober 2016 wordt er een ledenvergadering gehouden. Nadere informatie
volgt nog. Bij deze vergadering vraagt het bestuur ook je instemming met het
gevoerde financiële beleid en plannen van onze coöperatie.
Daarnaast zal de vergadering in het teken staan van een nog te bepalen
thema.

Wijziging bestuur DEH
Het bestuur van DEH bestond na het terugtreden van Huub Glas nog uit Hans
van der Heiden, Marcel Kloprogge en Ron Swank. De samenwerking was
goed en prettig, maar helaas zag Hans zich genoodzaakt zich terug te trekken.
Hans heeft een energie-advies bedrijf opgezet, daarmee zou verwarring
kunnen ontstaan tussen de activiteiten van DEH en die van zijn bedrijf.
Voor de duidelijkheid, het bestuur van DEH juicht commerciële activiteiten op

het gebied van duurzaamheid, toe; maar de combinatie met een
bestuursfunctie vinden we onwenselijk.
Vanaf de tweede helft van 2015 zijn de activiteiten van DEH sterk toegenomen,
daarmee ook de druk op vrijwilligers en de overgebleven bestuursleden. Bij
ongewijzigd beleid kunnen we straks niet meer aan de toenemende vraag om
voorlichting en samenwerking voldoen. Het bestuur heeft voor de volgende
aanpassingen gekozen:
Het aanbrengen van een duidelijke structuur in de activiteiten van DEH
(zie verder: Vier pijlers).
Het aangaan van samenwerkingen, denk aan andere energiecoöperaties, overheden, partijen als LNMH en regionale en landelijke
initiatieven. (Zie ook: “Brabant Woont Slim” bij de Vier Pijlers).
Het maken van duidelijke keuzes, wat doen we wel, en wat niet meer. Zo
willen we het, een op een, adviseren aan particulieren met een behoefte
aan zonnepanelen of warmtepompen in nauwe samenwerking met
andere partijen oppakken . We blijven voorlichtingsavonden houden,
maar individueel advies willen we uitbesteden aan commerciële en semicommerciële partijen.
Uitbreiding van het bestuur is nodig. We hebben Clemens van Hulten
uitgenodigd om onze bestuursvergaderingen bij te wonen en hopen hem bij de
komende ledenvergadering als bestuurslid voor te dragen.
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Inner Circle
Een paar keer per jaar zijn er bijeenkomsten tussen het
bestuur en de Inner Circle. De Inner Circle is een groep leden
die meer dan gemiddeld betrokken is bij de DEH. Het bestuur
presenteert plannen en de leden van de Inner Circle kunnen
daarop reageren en voorstellen doen om de plannen aan te passen. Bevalt erg
goed. Als je graag een uitnodiging voor die bijeenkomsten wilt ontvangen stuur dan
een mail naar info@deh-energie.nl .

Nieuwe DEH activiteiten structuur
Om meer zicht en coördinatie in onze activiteiten te
krijgen hebben we gekozen om de activiteiten te
structureren rondom vier pijlers. Lees meer over de
vier pijler structuur..
Blijft u ons volgen via regelmatig gepubliceerde berichten in De Leye, de Meierij, ’t Pomphuiske en ’t
Haarens Klokje?
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