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Beleidsplan 2016
Vastgesteld door het Bestuur op 24 maart 2016
Het Bestuur van Stichting Energie en Samenleving, bestaande uit Lianda Sjerps-Koomen
(voorzitter), Bouwe Taverne (penningmeester) en Fokke Goudswaard (secretaris), in
overleg met Sible Schöne (voorzitter Bezinningsgroep) en Cor Leguijt (contactpersoon
BG-secretariaat CE Delft), besluit tot de volgende beleidspunten en activiteiten voor de
BG in 2016:
1. De BG houdt voor haar leden/contribuanten, gasten en introducés acht reguliere
bijeenkomsten in Utrecht op avonden van werkdagen.
2. Tijdens deze bijeenkomsten wordt steeds een actueel onderwerp ingeleid, van
commentaar voorzien en bediscussieerd.
3. Het onderwerp voldoet aan de beschrijving van het doel van de BG in artikel 2 van de
Statuten (zie * hieronder).
4. De besprekingen op de reguliere bijeenkomsten behoeven niet te leiden tot
conclusies of standpunten, wel tot verscherpt inzicht in het onderwerp.
5. Aan het eind van elke bijeenkomst bezint de BG zich kort op het vinden van wegen
om eventuele suggesties of conclusies uit de bijeenkomst te vertalen in externe
communicatie. Punt 3 geldt ook voor dit als vast agendapunt terugkerende
‘Tuininga-moment’. Hiermee eert de BG in naam en intentie haar oprichter en
voormalig voorzitter. Een brief aan het parlement, een publicatie of een uitzending
zijn mogelijke uitkomsten van het Tuininga-moment in de BG.
6. De BG neemt deel aan de Energie Dialoog die door het Ministerie van Economische
Zaken is ingesteld als vervolg op het Energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’ (door
het Kabinet aan de Tweede Kamer gezonden in januari 2016). Dit voornemen sluit
aan op de bespreking met de Projectgroep Energierapport van EZ op de BGbijeenkomst in oktober 2015 alsmede op de uitkomsten van andere reguliere BGbijeenkomsten in 2015 over klimaat- en energiebeleid.
7. De BG stelt enige notities op met het doel om een aantal feiten, argumenten, visies en
beleidssuggesties inzake klimaat- en energiebeleid onder de aandacht van politieke
partijen te brengen. De t.z.t. door de partijen te benoemen Programmacommissies
zijn daarbij het aanspreekpunt.
8. Van de leden van de BG wordt een contributie verlangd ter dekking van de kosten
van reguliere bijeenkomsten, bijzondere projecten, secretariaat en administratie. Er
is onderscheid tussen declarabele en niet-declarabele contributiebetaling.
9. Het Bestuur van de Stichting tracht donaties, fondsen, subsidies of vergoedingen
voor diensten te verwerven ter dekking van de kosten van de reguliere en nietreguliere activiteiten.
10. Het lidmaatschap van de BG staat open voor nieuwe leden/contribuanten na
beoordeling door het Bestuur van de lidmaatschapsaanvraag in relatie tot de
samenstelling, de omvang en de professionele diversiteit van de BG.
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11. Een bestuurswijziging in verband met het aflopen van de statutaire periode van
benoeming van een der leden wordt dit jaar niet verwacht. De voorzitter is door de
overige bestuursleden gemachtigd om de Stichting te vertegenwoordigen. Van deze
volmacht zijn uitgesloten besluiten die opheffing dan wel faillissement van de
Stichting impliceren.
* DOEL
ARTIKEL 2.
1.

2.
3.
4.

De stichting stelt zich ten doel al hetgeen te doen en/of te bevorderen hetwelk kan bijdragen tot een beter inzicht
in de maatschappelijke implicaties van energie opwekking en verbruik.
In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel meer bekendheid te geven aan de risico’s en gevaren verbonden
aan de energievoorziening. Voorts stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van kennis van en/of inzicht in
tot dusver minder gebruikelijke methoden van energievoorziening zoals door middel van windkracht, zonneenergie, getijdenwerking, geothermische energie en efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen en energie in
het algemeen.
De Stichting dient het algemeen belang.
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
het publiceren of doen publiceren van rapporten en andere geschriften in verband met voormelde
doeleinden;
het bezoeken en/of organiseren van zowel nationale als internationale bijeenkomsten of congressen ter zake
van voormelde doeleinden;
het behulpzaam zijn bij andere activiteiten van studie- en/of actiegroepen met verwante doeleinden;
verder alles te doen wat in de ruimste zin verband houdt met vermelde doeleinden door alle geoorloofde
middelen.
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