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Inleiding/introductie

● In juli 2020 zijn panelen op dak van Abeel-

Valkenbosschool geplaatst.

● Het gaat in totaal om 240 zonnepanelen en 46 

deelnemers.

● Aansturing en organisatie ligt bij bestuur van 

de burgercoöperatie Haagse Stroom.

● Per project van de burgercoöperatie wordt een

projectraad in het leven geroepen, dus ook

voor het project Abeel-Valkenbosschool.
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Wat doet de Projectraad?

● Volgens de statuten van de coöperatie (artikel 13):

“3) Alle deelnemers in een project vormen tezamen de projectraad. De bevoegdheden van de projectraad 

treden in werking direct na ingebruikname van de productie-installatie. Hierover wordt in de 

deelnemerscontracten een bepaling opgenomen. De projectraad kiest, bij meer dan 10 deelnemers, uit 

de deelnemers een afvaardiging die tenminste uit drie deelnemers bestaat. Deze afvaardiging 

vertegenwoordigt naar het bestuur alle deelnemers, op basis van voorafgaande raadpleging van alle 

deelnemers aan het project. De bevoegdheden en verdere bepalingen omtrent de vertegenwoordiging 

kunnen worden vastgelegd in een daartoe vast te stellen reglement

(4) De projectraad geeft aanwijzingen en instructies aan het bestuur omtrent beslissingen met betrekking 

tot de inhoud, ontwikkelingen en financiële afhandeling van dat project. Het bestuur wijkt uitsluitend 

daarvan af in geval van gewichtige redenen. In geval van afwijking door het bestuur, is de projectraad 

bevoegd tegen dat besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering. het bestuur is verplicht hiertoe 

de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift.”
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Wie zitten er in de Projectraad?

● Rinse van der Woude
○ Ik woon in de Klimopschool met Nynke, Lauren(6) en Jinne (3)

○ Ik werk aan slimme en groene logistiek bij Hubbel Lastmile

○ Ik doe mee omdat verduurzaming volgens mij een uitdaging is die we samen 

moeten aanpakken en de coöperatieve structuur daar een prima oplossing voor is

● Sander Bozuwa
○ Ik woon in de Weimarstraat met Iris en onze dochter Fardau (7)

○ Ik werk als Projectmanager voor efficientere processen in het vastgoed bij Yardi

○ Ik doe mee omdat dit een mooi initiatief is om de energiewinning dichterbij te 

halen, ook in de stad.

● Pim Jörg
○ Ik woon op de Valkenboslaan met Tamara, Sam (4) en Mink (bijna 1)

○ Ik werk als Corporate Information Manager bij de NWO

○ Ik doe mee met project om op lokaal niveau een klein steentje bij te dragen en dat 

Sam op de Valkenbosschool zit maakt het nog leuker.
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Wat gaat de Projectraad doen?

● Wat we gaan doen: 
○ We houden de opbrengst in de gaten.

○ We gaan periodiek het dak op om panelen te inspecteren en te zien of er schoonmaak/onderhoud nodig is.

○ We beantwoorden vragen en reacties van deelnemers.

○ We communiceren elk kwartaal aan alle deelnemers over relevante zaken. 

○ We adviseren het coöperatiebestuur ten aanzien van:

■ Vragen en onderwerpen die bij de deelnemers leven.

■ Zaken en ontwikkelingen ten aanzien van het zonnedak en het project.

■ Zaken en ontwikkelingen ten aanzien van de financiën van de coöperatie.

■ Overige relevante zaken.

○ We zijn als projectraad aanwezig bij de ALV’s van de coöperatie.

● Hoe we te bereiken zijn:
○ Pim: pimjorg@dds.nl en 06-47422555

○ Rinse: rinsevanderwoude@yahoo.com of 06-81153288

○ Sander: sanderbozuwa@gmail.com of 06-21255076
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Wat vragen we van jullie?

● Deel vragen, ideeën en suggesties met ons.

● Vertel enthousiast verder over Haagse Stroom.

● En over ons collectief zonnedak!
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