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Nieuwbrief nr 8 betreffende bijzondere ALV  

 

Let op: dinsdag 2 oktober wordt verzet naar dinsdag 5 november, 2019 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 17 juni j.l. (zie het verslag Nieuwsbrief nr. 7) is besloten dat 
het bestuur nog tot begin oktober de tijd zou nemen om enkele opties voor een doorstart van het 
Kluswijs-project verder te onderzoeken. Het betrof met name het gebouw van het Lifelines project 
aan de Jeverweg en de grote parkeerplaats van Beatrixoord aan de Dilgtweg. Daarnaast is, naar 
aanleiding van een binnengekomen tip, onlangs nog onderzoek verricht naar de geschiktheid van 
het dak van een manege in Glimmen.  

Inmiddels is duidelijk dat er van de Lifelines organisatie geen medewerking valt te verwachten. 
Deze optie is derhalve afgeschreven. Ook het aanleggen van een solar carport op de grote 
parkeerplaats van Beatrixoord blijkt alleen onder zeer gunstige aannames een (minimaal) 
acceptabele business case op te leveren. Als gevolg van deze uitkomsten is het bestuur met 
Beatrixoord in gesprek gegaan over alternatieve mogelijkheden op het terrein van Beatrixoord. 
Het betreft dan met name een grondopstelling op een van de groene velden ten westen van het 
Beatrixoordcomplex, eventueel in combinatie met overdekking van de kleine, beter gesitueerde 
parkeerplaats. Over deze twee, in technisch opzicht perspectiefrijke mogelijkheden lopen de 
besprekingen momenteel nog en een uitkomst valt niet binnen enkele dagen te verwachten.  

Voor installatie van zonnepanelen op de manege in Glimmen is een gedetailleerd voorstel bij de 
eigenaar ingediend. Op dit voorstel is nog geen reactie ontvangen. De uiterste reactietermijn die 
hierbij is afgesproken is eind september.  

Gegeven de lopende gesprekken heeft het bestuur besloten de bijzondere Ledenvergadering niet 
op 2 oktober zoals gepland, maar op dinsdag 5 november a.s. te organiseren. Dit biedt voldoende 
ruimte om over deze laatste mogelijkheden gefundeerde conclusies te trekken en aan de leden 
van de coöperatie duidelijke beslispunten voor te leggen. De vergadering zal, zoals gebruikelijk, 
aanvangen om 20.00 uur. Een uitnodiging met verdere informatie over de vergaderagenda en de 
plaats volgt uiterlijk op 30 oktober.  
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