
 

Verslag van de vergadering (25e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 21 oktober 2019, 

aanvang 20.00 uur ten huize van fam. De Kluijver   

1. Opening  

  

 

2. Vaststellen agenda 

 Agenda: awttk, er is geen agenda opgesteld. 

 

3. Verslag van de 24e vergadering van jl 02-09-2019 

 Geen bijzonderheden. 

 

4. Acties uit overleg met CVK 

 

 

5. Ingekomen stukken 

 Marcel heeft email van CvK Wim vd Brandt over kopieerwerk Rehoboth. 

 A-Rocha gaat starten in Ede op zat 27 okt. met het onderhoud van het bos. 

 Tinus neemt contact op met Paul Spiertz (gemeente Ede) 

 

 Website is verbeterd door Tinus. 
 

 Zonnepanelen op nieuwbouw Nieuwe Kerk: Wim van Spronsen neemt contact op 
met Bert Komdeur over de status ervan. 

  

 Kerkbode 

 Cartridges en oude mobieltjes inzameling in diverse kerken 

 Groene Kerkendag 5 Oktober 

o Tinus is geweest en vertelt erover. 

 Boek Alfred Slomp  

o Aangeven in kerkbode door Arie vd Andel 
 

6. Communicatie 

 Verslaglegging en rapportage naar de AK.  

o Tinus zorgt voor concept verslaggeven en rapportage AK,  

o Copy komende kerkbode: cartridge en boek Alfred Slomp. 

 
7. Lopende zaken  

 Inzicht krijgen in kopieerwerk van Rheoboth. Marcel neemt contact op met Wim 
vd Brandt mbt het opstellen van een overzicht zodat we inzicht krijgen in het 
kopieerwerk. Tinus maakt opzetje hiervoor. 
 

8. Nieuwe onderwerpen 

 Geen 
 
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 



 .Geen. 

 

10. Planning komende vergaderingen 

 25 november. 

 

11. Sluiting 

 

 

 

Actielijst 
Par. Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

5.4 Samenwerken met andere kerken voor 
opzetten platform Ede-breed 

 Kan van deze 
lijst af. 

 

6.2 Lijstje met advies voor gescheiden afval voor 
beheerders kerkgebouwen 

Tinus en 
Efraima 

  

7.2 Afval recycling HAC en zonnepanelen Tinus 
Ephraima 

Kan van deze 
lijst af. 

 

7.3 Schoonmaakmiddelen in kerkgebouwen,  
plan van aanpak 

 Dit punt kan 
samen met 6.2 

 

8.2 Opstellen projectplan voor AK ? ?  

8.6 Budget 2019 ? Kan van deze 
lijst af. 

 

21.3 Pastorieën screening op energiebesparing Gert 11-2019  

22.4 Afvalscheiding educatief Tinus 11-2019  

22.4 Contact Bert Komdeur ivm PV panelen 
Nieuwe Kerk 

Wim 11-2019  

22.5 Inzamelen cartridjes en oude mobieltjes HOE, 
bakken hiervoor 

Gert 11-2019  

22.5 Stukje kerkbode inzamelen toners en 
cartridges 

? 11-2019  

22.5 Stukje kerbode boek Alfred Slomp ? 11-2019  

22.6 Evaluatieverslag 1e 4 jaar Tinus Kan van deze 
lijst af. 

 

22.6 Samenwerken met andere kerken voor 
opzetten platform Ede-breed 

Tinus Kan van deze 
lijst af. 

Overleg W. 
vd Brand 

22.7 Interview duurzaamcheck gemeenteleden ? 2020  

22.9 Bon voor maker logo Efraima Kan van deze 
lijst af. 

 

22.9 Website: aanhaken op hervormdede.nl? Tinus Kan van deze 
lijst af. 

 

 
Let op: sommige acties hebben nog geen eigenaar, volgende vergadering even goed 
verdelen 
 


