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Verslag 3e Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: dinsdag  3 februari 2020, aanvang 20.00 uur 
Plaats:  De Ark, ’t Kerkestuk 1 te Reeuwijk 
Aanwezig: 27 leden van de Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk en 5 afmeldingen, waaronder 1 
met instemming met de wijziging in de Ledenovereenkomst 
Datumstempel:  20200203 
 

1 Opening, vaststellen agenda 

Jan Bouwens opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt, zoals die is 

aangekondigd, vastgesteld. 

2 Verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering op 2 april 2019 
Op het verslag, dat door de voorzitter en de secretaris is vastgesteld op 18-04-2019, worden geen 

opmerkingen gemaakt.  

 

3  De balans en de winst- en verliesrekening over 2019 

Diederik Schonebaum geeft toelichting op de balans (bezittingen en schulden) en op de winst- en 

verliesrekening (opbrengsten, uitgaven en resultaat).  

De bezittingen (de balans) bestaan uit de productie-installaties Verleun en Versluys en de  

vorderingen op Greenchoice. De schulden (de balans) betreffen o.m. langlopende schulden bij de 

BNG en de gemeente B-R. Verder de kortlopende schulden: de aflossing van het 1e jaar van de lening 

bij de BNG.  

De opbrengsten (baten, winst- en verliesrekening) bestaan uit subsidie van de Provincie ZH en de 

verkoop van de elektriciteit. De uitgaven (winst- en verliesrekening) betreffen o.m. verzekeringen 

(projectkosten) en pr en bestuur (verkoopkosten). Aan ieder van de bestuursleden is een bedrag van 

€ 200,- verstrekt om de kosten van cartridges, papier e.a. bureaukosten te dekken. 

Het resultaat over 2019 is € 1520,- 

De vergadering keurt unaniem de balans en de winst- en verliesrekening goed. 

  

4.          Het Bestuursverslag 2019 

Dit jaar - aldus Jan Bouwens bij de toelichting op het bestuursverslag - hebben we 718  panelen 

gelegd bij Verleun en 192 bij Versluys. We zijn in gesprek met 3 dak-eigenaren: de Woningbouw-

vereniging Reeuwijk (WBVR), het agrarisch bedrijf Van Os (Reeuwijk) en de sporthal bij het nieuwe 

zwembad in Bodegraven (gemeente). ). Dat is een verdubbeling van het aantal panelen in 2019. De 

besparing op de Energiebelasting van de 750 panelen op 7 locaties van de WBVR komt ten goede van 

de huurders. 

 Twee vragen daarover: geven wij hier publiciteit aan en waarom niet alle panden van de WBVR 

beleggen met panelen?   Wij zullen zeker publiciteit daaraan geven. Niet alle panden zijn voor ons 

geschikt. Criteria die we aanleggen zijn: ouderdom van het dak en ligging t.o.v. een trafohuisje i.v.m. 

de aanlegkosten. 
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De gesprekken in 2019 met Veerman, Zijerveld en Brouwerij de Molen hebben, na intensief overleg, 

niet tot resultaat geleid. De twee eerstgenoemden, doordat zij ervan afzagen. De Brouwerij, die 

aanvankelijk zeer positief was, doordat de verzekeraar van de Brouwerij geen medewerking 

verleende. 

Met de gemeente is (ambtelijk) een afspraak gemaakt om een nieuwe lening bij de BNG aan te 

vragen. 

Met de gemeente en LTO is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om delen van daken die niet 

benut worden door de eigenaar te laten exploiteren door de EC-BR. 

De publiciteit is een belangrijk punt: hoe kunnen we beter communiceren met onze huidige en 

nieuwe klanten. Hoe worden leden ambassadeur van onze coöperatie, waarbij elektriciteit afnemen 

de hoogste prioriteit heeft. Inzet de balans tussen afnemende leden en opgewekte elektriciteit (de 

panelen). 

Tenslotte zijn er besprekingen met Van Os op de Dammekant (voormalige nertshouderij )over een 

zonneweide van ruim 3000 panelen. Toestemming moet hiervoor verleend worden door de 

gemeente en de provincie. Gedacht wordt aan meervoudig gebruik nl. met planten en insecten 

Een vraag over de uitbreiding van het net door Stedin. Stedin is daartoe wettelijk verplicht wanneer 

er een verzoek ligt. De kosten zijn echter voor de aanvrager, de planning wordt bepaald door Stedin. 

De vergadering keurt unaniem het bestuursverslag goed en verleent het bestuur decharge voor het 

gevoerde beleid (agendapunt 4 en 5). 

 

5. Besluit om het resultaat toe te voegen aan de overige reserve  

 Unaniem wordt besloten om het resultaat over 2019 van € 1520,- toe te voegen aan de overige 

reserve. 

Een vraag is of er geen quorum geldt voor het nemen van besluiten. Onze statuten kennen voor 

gewone besluiten geen quorum omdat het streven is een grote coöperatie van liefst 2500 leden te 

worden. Een quorum zou dan bij besluitvorming belemmerend werken. 

 

6. De verklaring over de getrouwheid der stukken. 

Ter inzage ligt het rapport en de verklaring van Doornekamp (bedrijfsadviseur) over de getrouwheid 

der stukken.  

Een vraag is of niet ook een verklaring van een kascommissie nodig is. De statuten verplichten tot het 

één óf het ander en zijn daarmee in overeenstemming met de wet. Gekozen is voor een verklaring 

van Doornekamp. De meerderheid van de vergadering heeft geen behoefte de verklaring in te zien. 

Wie dat wel wenst kan zijn e-mailadres opgeven en krijgt het stuk toegezonden. Ter vergadering 

maakt niemand daarvan gebruik. 

 

7. De begroting 2020  
Het is slechts een begroting, de realiteit - aldus Diederik Schonebaum -  kan anders zijn. 

Uit de investering en financiering projecten 2020 blijkt dat werving van stroom afnemende leden 

essentieel is. Verder wordt investering (obligaties) door leden belangrijk. 

Opgemerkt wordt dat een rekentool in onze website om je rendement bij afname van stroom te 

berekenen nodig is. 

Diederik merkt bij de begroting 2020 op dat de inkomsten uit elektriciteit stijgen. Opgenomen voor 

bureaukosten per bestuurslid is € 300,-. Het resultaat is € 9000,- excl. vennootschapsbelasting. Er is 

echter compensabel verlies. Andere mogelijkheden om vennootschapsbelasting te vermijden en 

suggesties vanuit de vergadering zijn: ten goede laten komen aan de leden,  investeren in de 

gemeenschap. 

Wij hebben het geluk betaalbare verzekeringen gevonden te hebben. Verzekeraars zijn 

terughoudend door incidenten als gevolg van onoordeelkundige montage. Met MB zonnepanelen als 
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installateur voldoen we aan door de verzekering gestelde eisen. 

Sio Oudendag meldt zich als deskundige in verzekeringen en is bereid om naar onze verzekeringen te 

kijken. 

De vergadering stelt unaniem de begroting voor 2020 zoals gepresenteerd vast. 

 

8.  Wijzigingen in de Ledenovereenkomst 

Herbert Pos licht de voorgestelde wijzigingen in de Ledenovereenkomst toe. Twee daarvan zijn 

verbeteringen en komen tegemoet aan kanttekeningen door leden eerder gemaakt.  

Inschrijving op afname van elektriciteit ga je nu aan voor één Jaar (was tenminste 5 jaar) met 

stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar. Beëindiging van inschrijving kan slecht schriftelijk. 

De afdracht van terugontvangen Energiebelasting (EB) wordt 2/3 (was telkens bij inschrijving een 

vast bedrag) en dit percentage kan door het bestuur in voor de afnemende leden gunstige zin 

worden bijgesteld. 

De suggestie om vast te houden aan € 0,04 per kWh (is 1/3 in 2019) is sympathiek en om in 

gedachten te houden. 

Over de afwijking van de volgorde van inschrijving op elektriciteit ontstaat discussie. Deze afwijking is 

ingegeven door de besprekingen met de WBVR (zie hierboven). Het kan, gaat om bijzondere gevallen   

en betreft een organisatie die een dak /daken ter beschikking stelt, waarvan de EB-teruggave ten 

goede komt aan haar leden.  De vergadering gaat akkoord als ‘organisatie’ vervangen wordt door 

‘rechtspersoon’ , de EB teruggaven alleen geldt voor de door de betreffende daken opgewekte 

stroom en de 2/3 afdracht gehandhaafd blijft. 

Het antwoord op de vraag of de al gesloten ledenovereenkomsten vervangen moeten worden door 

de nieuwe ledenovereenkomst is, dat dat niet nodig is. Met de goedkeuring van de wijzigingen door 

de vergadering kan het bestuur eenzijdig de overeenkomsten wijzigen. Oversluiten is dan niet nodig.  

 

De vergadering keurt unaniem de wijzigingen in de ledenovereenkomst goed met de genoemde 

aanvullingen.  

 

9.  Informatie over toewijzing van elektriciteit 

Rob Kamer licht de toewijzing  van de in 2019 (oktober t/m december) opgewekte elektriciteit toe. 

Het aantal opgewekte kWh is gedeeld door het aantal kWh waarvoor is ingeschreven. Het resultaat is 

0,1. Het aantal kWh waarvoor ieder heeft ingeschreven vermenigvuldigd met 0,1 levert ieders deel 

op. Dit wordt opgegeven aan de desbetreffende energieleveranciers waarna de teruggave van EB 

waarschijnlijk bij de jaarnota wordt verrekend. Om het 2/3 deel daarvan te innen bij de leden 

ontvangt ieder een incasso. Rob verzoekt om verandering van energieleverancier aan ons door te 

geven. Nog altijd hebben we onvoldoende leden die de elektriciteit van de coöperatie afnemen! 

 

10.  Informele deel van de vergadering (De gestelde vragen worden plenair besproken) 
Gevraagd naar de Regionale Energiestrategie (RES) vermeldt Jan Bouwens dat er ter uitvoering van 
het Klimaatakkoord in 30 regio’s gewerkt wordt aan de invulling van de opdrachten. Met 8 
coöperaties neemt hij deel aan de RES-MH. De opdracht voor MH komt neer op de realisatie van 435 
GWh hernieuwbare elektriciteit op land. Voor de beeldvorming: 45-70 windturbines van 5,6 MW of 
85-115 windturbines van 3.6 MW of 850-1100 ha zonnepark met oost-west oriëntatie of 1400-1500 
ha zonneweide met zuid oriëntatie 1 . In het Nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat 50% in 

 

1 Bron: Uitgangspunten en richtgetallen/streefwaarden voor regionaal bod M-H hernieuwbare elektriciteit op 
land. Stuurgroep RES MH 22 januari 2020 
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lokaal eigendom komt.  1 juni 2020 moet het concept RES MH worden aangeboden aan het Rijk. April 
2020 worden  de concept RESsen  aangeboden aan de gemeenteraden.  
Werven van nieuwe leden. Maak een flyer met de volgende informatie: inleggeld eenmalig € 5,- en 4 

cent verdienen op ieder kWh dat je gebruikt. Stuur dat naar alle leden om te verspreiden onder hun 

vrienden en kennissen. 

Biomassa. Wij richten ons op duurzame energie niet op biomassa. 

Inventarisatie voor plaatsing zonnepanelen: bermen, taluds etc. De coöperatie is bezig met schermen 

langs de N11 (motie raadsfracties) en de middenberm van de A12. Laatste vereist medewerking van 

Rijkswaterstaat en  het Rijksvastgoedbedrijf. Zonnepanelen bij de twee Wiericke ‘s is afgewezen. 

Bomen planten. Een (schriftelijk) voorstel is: gebruik het financieel resultaat voor het planten van 

bomen. 

Een peiling door Dick van Elk naar de bereidheid om als burgers onze extra koopkracht in te zetten 

voor reductie van CO2 (burgerbeweging), wordt verwezen naar de politieke partijen. Die zouden met 

een voorstel moeten komen. 

Met het verzoek om ideeën, vragen etc. naar ons te mailen, sluit Jan Bouwens om 22.15 uur de 

vergadering en begint het echte informele deel van de bijeenkomst. 

 

Dit verslag is in de bestuursvergadering van 17 februari 2020 vastgesteld en ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris. 


