
Energie Coöperatie Bunnik
Algemene Leden Vergadering 

12 november 2020



Huishoudelijke mededelingen

• Vragen in de chat

• Microfoon op mute

• Gebruiksaanwijzing Zoom is gemaild.

• Menti.com - 467121 8 

• Deze bijeenkomst wordt opgenomen ter verwerking. De opname
wordt na twee weken vernietigd



Agenda
Begintijd Onderwerp

20.00 Opening door voorzitter en vaststellen van de agenda

20.10 Verslag van vorige ALV (september 2019)

20.15 Voorstellen van huidige en nieuwe bestuursleden

20.30 Jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019

20.40 Begroting 2020 en begroting 2021

20.50 Pauze

21.00 Warmtetransitie en buurtacties voor woningverbetering;

21.10 Stand van zaken Zon en Wind 

21.20 Crowdfunding voor grootschalige energieopwekkingsprojecten, verkennende 
bespreking

21.30 Actieplan 2021-2022, opdracht aan bestuur

21.45 Publiciteit en communicatie ECB

21.50 Rondvraag

21.55 Besluiten en actielijst samenvatten

22.00 Sluiting



Bestuur
1. Hans Dam (voorzitter)
2. Dirk Duijzer (penningmeester)
3. Pieter van der Grift (alg. bestuurslid)

Nieuw:
4. Anna von der Heydt
5. Peter van Mondfrans
6. Susanne van Suylekom

Aftredend:
• Rob Zakee
• Kees van der Leun
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Jaarrekening en Jaarverslag 2019







Kascommissie

• Wim van Daalen

• Marianne Martens



Verklaring kascommissie



Kascommissie 2020

• Wim van Daalen

• Nieuw lid voor 2020



ECB als vereniging 

• 220 leden (stand november 2020)

• 10-15 vrijwilligers (warmtescans, woningadviezen, spouwonderzoek)

• Inzet vrijwilligersuren: 1000 uur (jan 2019-nov 2020, schatting)

• Inzet betaalde uren: 550 uur (april 2019-nov 2020)



Begroting 2020



Begroting 2021



Pauze tot...



Warmtetransitie & 
buurtacties



Warmtetransitie en (buurt)acties

• Info-avond “duurzaam wonen” (nov 2019): 150 bezoekers

• Inkoopactie zonnepanelen: 1000 nieuwe zonnepanelen bij 80 
huishoudens

• 40 warmtescans

• 30 woningadviezen

• Uitvoering RRE subsidie (vouchers energiebesparing)

• Buurtactie “Samen Isoleren Oranjebuurt”

• Voorbereiding buurtactie Werkhoven

• Meedenken over “Transitievisie Warmte”



Wijkaanpak:
- Oranjebuurt Samen Isoleren



Vooruitblik 2021

• Start Buurtactie Werkhoven

• Voortzetting actie Oranjebuurt: evaluatie, inkoopactie vloer en glas

• [Vaststellen van Transitievisie Warmte]

• Isolatie-acties in andere wijken Bunnik, Odijk

• Uitvoering woningadviezen en warmtescans (al 35 aangevraagd!)



Ontwikkeling Zonneparken
en windproject

Stand van zaken



Ontwikkelingen rond zonneparken

• 2 zonneparken van 15 ha

• 1 park heeft vergunning en SDE subsidie: start 2021/2022

• 1 park: beslissing over vergunning in gemeenteraad op 26 nov a.s.

• Afspraken met ontwikkelaars: 50% lokaal eigendom via ECB

• Start crowdfunding: voorjaar-zomer 2021



Ontwikkeling windprojecten

• Locaties voor wind zijn onderdeel van RES participatie 
traject; 

•RES participatie voor hele Kromme Rijn streek, loopt 
tot feb 2021;

•Gemeente moet beleidskader wind opstellen;

• ECB heeft verkennende gesprekken gevoerd met 
“wind-ontwikkelaars” en grondeigenaren;



Technische studie geschikte windlocaties



Crowdfunding voor 
Zonneparken

Verkennende bespreking



Crowdfunding voor lokaal eigendom

• Zonneparken: 50% lokaal eigendom is mogelijk;

• Overnameprijs staat nog niet vast (alleen procedure)

• ECB zal hiertoe crowdfunding organiseren

• Benodigd eigen vermogen ECB-deel: 1-1,5 mln euro (per park)

• Rendement voor deelnemers: 4,5-5%

• Deel van rendement (1-2%) bestemmen voor Transitiefonds:
• ontwikkelkosten toekomstige projecten; 

• en/of deelname minder draagkrachtige huishoudens.



Hoe krijgen we het eigen kapitaal?

Uitgifte van aandelen

Opeenvolgende rondes voor inschrijving:

1. Leden van de ECB

2. Inwoners en bedrijven binnen de gemeente Bunnik

3. Inwoners en bedrijven in de gemeentes Houten, Wijk bij Duurstede, 
Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt, Utrecht (stad)

4. Overige huishoudens in Nederland

Aandeel: € 250 minimaal, € 25.000 maximaal per investeerder



Vragen of opmerkingen?

Wie wil meedenken?



Communicatieplan



Communicatie 

• Op dit moment vrij ad hoc

• Veel verantwoordelijkheid vrijwilligers

• T/m 2-2021 Subsidie beschikbaar vanuit de gemeente voor uren

• Ervaren ZZP-er aangetrokken, o.a. gewerkt bij: Duurzaam 
bedrijfsleven, CO2 prestatieladder, Klimaatstichting HIER

• Voorlopig communicatieplan opgesteld

--> Kans om een basis neer te zetten ter ondersteuning van de 
vrijwilligers, die zorgt voor meer continuïteit.



Communicatie doelstellingen

• Bestaande leden informeren en binden aan de coöperatie

• Nieuwe leden werven

• Professionele stakeholders informeren

Leden Bewoners Gem. Bunnik Professionele stakeholders

10 contactmomenten 1 contactmoment 3 gezamenlijke persmomenten

Aanwezigheid sociale media Aanwezigheid sociale media Aanwezigheid sociale media

Algemene informatie via website Algemene informatie via website Algemene informatie via website

Aanwezigheid bij 3 events

4 berichten lokale media 4 berichten lokale media 4 berichten lokale media



Communicatie activiteiten - voorlopig

Leden

• 4 nieuwsbrieven per 
jaar uitsturen

• Interviews over waarom onze
leden lid zijn

• Webinars over bijvoorbeeld
opwekprojecten, 
energiebesparing in huis,

• Winacties met duurzame
producten

Werving nieuwe leden

• Storyline opstellen waarom heel 
Bunnik lid moet worden van de 
coöperatie

• Campagne waarin leden eigen 
ervaringen delen om 
dorpsgenoten te
enthousiasmeren

• Via social media interviews delen
• Tokens bij huidige leden plaatsen
• Challenges en winactie voor

straten

Algemeen

• Website actualiseren
(ter ondersteuning huidige
verantwoordelijke)

• Artikelen over lopende
projecten schrijven

• Contentkalender opstellen
• Aanhaken landelijke actualiteit
• Creëren van eigen 

mediamomenten –
bijvoorbeeld: 250 leden, start 
crowdfunding



Uitnodiging aan vrijwilligers 

• Uitvoeren van warmtescans (cursus mogelijk)
• Energie-ambassadeur (cursus mogelijk)
• Projectontwikkeling wind of zonnedaken
• Communicatie: krant/social media/website 
• Bijeenkomsten organiseren
• Financiële of  juridische expertise
• Administratief (o.a. ledenadmin.) 

Meld je vanavond aan of 
mail naar info@energiebunnik.nl

mailto:info@energiebunnik.nl

