
LOPEC 

Extra ledenvergadering 

Maandag 21 september 19.30 uur 

Ons Dorpshuis Loppersum 

 

Aanwezig: Els Zwerver, John en Henriëtte Wieringa, Wietske Kroonenberg, Kees Moesker, 

Frits Weijers, Ger van Dam, Klaas Rondhuis, Albert Hebels, Tjitse Mollema, Sjoerd van 

Dorp, Martin en Pieta Ettema 

Bericht van verhindering: Nicolette Scholten 

 

1. Deze extra ledenvergadering is uitgeschreven om toestemming te vragen voor tijdelijk 

gebruik van de LOPEC-rekening voor de Coöperatie DeelSlee en het vereffenen van 

enkele nota’s voor grote investeringen. 

 

Martin Ettema geeft uitleg over de stand van zaken rond DeelSlee en legt namens DeelSlee uit 

wat het verzoek behelst. 

De Coöperatie DeelSlee, elektrisch deelvervoer in de gemeente Loppersum, wil graag zo snel 

mogelijk starten. Er moeten op korte termijn grote uitgaven worden gedaan. Het verzoek ligt 

voor om een deel van de € 2 miljoen subsidie van NPG op de rekening van LOPEC over te 

maken. Daarmee kan DeelSlee via LOPEC de benodigde investeringen al vast plegen. Zo snel 

mogelijk na de oprichting wordt een en ander vereffend met de penningmeester van de 

nieuwe coöperatie. 

Formeel heeft het bestuur voor uitgaven van meer dan € 10.000 de instemming van de 

ledenvergadering nodig. 

Het bestuur stelt na deze uitleg aan de aanwezige leden voor akkoord te gaan met het verzoek 

om: 

- het bestuur machtiging te verlenen tot het aangaan van (tijdelijke) betalingen tot een 

maximum van € 400.000 ten behoeve van het deelautoproject; 

- de vereffening met de penningmeester van DeelSlee te realiseren onmiddellijk nadat 

DeelSlee over een eigen bankrekening beschikt; 

- deze vereffening in ieder geval te laten plaatsvinden voor het einde van het jaar.  

 

De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel en wenst coöperatie DeelSlee 

een behouden vaart. 

 

2. Na de pauze presenteert voorzitter Tjitse Mollema voor de aanwezige leden een eerste 

impressie van de dorpsenquête over de (een representatieve steekproef) over het 

warmtenet (en vooral over de vraag waar die warmte vandaan moet komen) te 

verspreiden en weer op te halen. Een nog niet compleet verhaal, maar wel een goede 

indruk van het ‘volksempfinden,’ waarover hij ook al wat kritische vragen van de 

aanwezigen kon beantwoorden.  

 


