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Agenda
De agenda was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Opening en vaststelling van de agenda
Financieel jaarverslag 2020 en verslag kascommissie (stemming)
Verslag van ALV 12-11-2020
Bestuurswisselingen (stemming)
Mededelingen van het bestuur
Zonnepark A12: Samenwerkingsovereenkomst met IX Zon, zie toelichting (stemming)
Jaarverslag 2020
Begroting 2021 -update
Rondvraag
Sluiting

Financieel jaarverslag
Na positief advies van de kascommissie, bestaande uit Erwin Trapman en Wim van Daalen,
wordt het financieel jaarverslag 2020 goedgekeurd, De aanbevelingen van de
kascommissie over archivering en formele goedkeuring van urenbestedingen worden ter
harte genomen. De zittende penningmeester (Dirk Duijzer) krijgt décharge voor de
jaarrekening 2020.
Wim van Daalen treedt af als lid van de kascommissie, Erwin Trapman blijft aan voor het
volgende jaar. Mariska Reijmerink verklaart zich bereid om als 2e lid in de kascommissie
voor 2022 zitting te nemen.
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Verslag ALV 12-11-2020
Dit verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd.
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Bestuurswisseling
Dirk Duijzer treedt af als penningmeester omdat hij deze activiteit niet meer kan
combineren met zijn reguliere werk. Wim Verheugt heeft zich bereid verklaard om aan te
treden als nieuwe penningmeester. Het bestuur stelt daarom voor om hem als nieuwe
penningmeester te benoemen. Daarnaast zal Peter van Mondfrans voortaan de rol van
secretaris van het bestuur op zich gaan nemen.
Verder had het bestuur voorgesteld om Erik Alsema tot het bestuur te laten toetreden als
Algemeen Bestuurslid. Omdat Erik Alsema ook een betaalde functie heeft als coördinator,
rees hiertegen bezwaar vanuit de ALV. Deze rol als betaald bestuurslid zou kunnen leiden
tot belangenverstrengeling en de zuiverheid van besluitvorming in het bestuur in de weg
kunnen staan. Gezien deze zwaarwegende argumenten trok het bestuur dit laatste
voorstel in. De situatie blijft daarmee bij het oude, Erik Alsema werkt als uitvoerend
coördinator in opdracht van het bestuur.
De vergadering kon in grote meerderheid, en met enkele onthoudingen, akkoord met de
benoeming van Wim Verheugt als penningmeester.
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Mededelingen van het bestuur
De enige mededeling betrof het standpunt dat het bestuur had ingenomen over de
noodzaak om ook windenergie op land als optie mee te nemen bij de transitie naar een
duurzame energievoorziening. Dit betekent volgens het bestuur dat ook in onze
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gemeente gezocht moet kunnen worden naar geschikte locaties voor windturbines. De
vraag werd voorgelegd of er vanuit de leden behoefte was om te reageren op deze
stellingname. Dit bleek niet het geval.
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Samenwerking met IX Zon, gericht op ontwikkeling Zonnepark A12
Het bestuur van de ECB wil een samenwerkingsovereenkomst aangaan met IX ZON,
gericht op gezamenlijke ontwikkeling van het Zonnepark A12. In een aparte notitie zijn de
diverse aspecten van deze samenwerking toegelicht. Ook werd ter vergadering door IX
Zon een korte presentatie gegeven over IX Zon als bedrijf en over het zonneparkproject.
Vanuit de leden kwamen vooral vragen over financiële consequenties van deze
samenwerking en over de vorm en risico’s van toekomstige ledenparticipaties. Het eerste
aspect is toelicht in de notitie. Omdat vanuit het Ontwikkelfonds Energie Coöperaties een
lening beschikbaar kan komen ( is momenteel in aanvraag) die niet hoeft te worden
afgelost bij mislukking van het project, en omdat de kosten voor crowdfunding deels
vanuit een provinciale subsidie (toegekend) gedekt kan worden, acht het bestuur de
financiële consequenties overzienbaar en verantwoord.
Over de precieze voorwaarden en risico’s van de ledenparticipaties gaat pas in het najaar
gesproken worden. Daartoe zal ook een groep leden worden samengesteld die hierover
adviseren aan het bestuur. Belangstellenden voor deze groep worden uitgenodigd om zich
te melden. Ook moet bedacht worden dat er in financiële zin nog diverse onzekerheden
zijn, die het uiteindelijke rendement van het project zullen bepalen. Hierbij moet men
denken aan:
kosten netaansluiting (ca. 1 mln?)
bouwkosten
hoogte van SDE subsidie in 2022
hoogte van de gemeentelijke bouwleges en plankosten (enkele tonnen)
rente op bankleningen.
Er werd uiteindelijk gestemd over de vraag of de leden kunnen instemmen met :
“ 1)het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met IX Zon, en
2) het doorzetten van het ontwikkeltraject gericht op het installeren van het
zonnepark A12”
Bij de stemming was een ruime meerderheid van de leden akkoord met dit voornemen, er
waren geen tegenstemmen en er waren enkele onthoudingen.
-
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Jaarverslag
Er is een jaarverslag opgesteld waarin we kort de diverse activiteiten in het jaar 2020
beschrijven. Dit jaarverslag kon op instemming rekenen.
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Update begroting 2021
Er werd een update van de begroting 2021 voorgelegd, waarin rekening werd gehouden
met toegekende (en ontvangen) subsidies. Tevens bevat dit stuk een overzicht van de
inkomsten en uitgaven per 15-6-2021. Bij deze update kwam wel de vraag of het voorziene
begrotingstekort over 2021 statutair toelaatbaar is. Dit blijkt wel het geval te zijn, maar
het bestuur zal zich uiteraard inspannen om een daadwerkelijk tekort te vermijden. Omdat
er een aantal grote stelposten op de uitgavenkant van de begroting staan, is hier ook
voldoende ruimte voor.
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Rondvraag en sluiting
Er werden geen punten ingebracht voor de rondvraag. De vergadering werd kort voor
22.00 uur gesloten.
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