Aan de leden van EC Noorddijk

Jaarverslag 2019
Dit is het eerste niet-financiële jaarverslag van onze coöperatie.
Naast de statutair verplichte verantwoording in de vorm van de jaarrekening, vindt het bestuur het
gewenst de leden inzicht te bieden in het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en dit in de vorm
van een kort jaarverslag aan de ALV voor te leggen tegelijk met de jaarrekening.

Wat voorafging
De EC Noorddijk is opgericht in mei 2018, nadat duidelijk is dat we een eerste zonnedak kunnen
realiseren op het bedrijfspand van Peter Kuil aan de Osloweg op Driebond in Groningen. De werving
van leden is dan al in volle gang. In oktober van dat jaar gaat het dak in productie met een verwachte
jaaropbrengst van 150.000 kWh. Op 2 november vindt de feestelijke ingebruikstelling plaats door de
gedeputeerde van de provincie Nienke Homan. In ruim een half jaar hebben we ons eerste project
gerealiseerd. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van een startsubsidie en een laagrentende lening
van de provincie. Bij de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) in november 2018 zijn alle 644
panelen verkocht en telt de coöperatie 45 leden.
Besparen door isoleren
Per 1-1-2019 gaat het voorzitterschap over van Geert naar Roelf. Op de eerste bestuursvergadering
in nieuwe samenstelling worden de plannen voor het komend jaar besproken. De nadruk komt te
liggen op: besparen door isoleren. En we blijven verder zoeken naar geschikte daken.
In 2018 is al een EPA1-onderzoek in Lewenborg uitgevoerd onder de vlag van Buurkracht en
gefinancierd door de gemeente Groningen. Geert heeft het idee dat, als je daar een goed en
betaalbaar isolatie-aanbod kunt doen, dat aanbod meteen voor veel woningen toepasbaar is. Het
rapport komt begin 2019 beschikbaar. Op basis van deze woningscan laten we enkele offertes voor
isolatiemaatregelen uitbrengen. Maar onderzoek en offertes leveren te weinig concreet resultaat op
om aan de leden voor te leggen, laat staan er de wijk mee in te gaan. We gaan dan zelf op zoek naar
isolatiebedrijven met een geschikt aanbod. Via één van onze leden komen we uit bij BEVO, een
bedrijf in Musselkanaal dat een concreet aanbod, met kosten én besparingen, tegen gereduceerd
tarief op onze ALV wil presenteren. Dat gebeurt in mei. En nadat het aanbod van BEVO, met name
voor spouwmuurisolatie, bij een aantal leden aan blijkt te slaan, vatten we het plan op dit aanbod
ook breder in de wijk aan te bieden. Na de zomer organiseren we een informatieavond in het
speeltuingebouw in Ruischerbrug, waar naast het aanbod van BEVO ook de subsidiemogelijkheden
vanuit de overheid voor isolatiemaatregelen worden toegelicht. Bij het plaatsen van
informatieborden in de buitenlucht om bewoners op deze informatieavond attent te maken, wordt
onze voorzitter door een BOA gekapitteld zo’n bord onmiddellijk weer van een lantaarnpaal te
verwijderen. De borden worden daarna bij particulieren en bedrijven in de tuin c.q. op de gevel
geplaatst. De avond in Ruischerbrug trekt zo’n 20 belangstellende bezoekers. In totaal worden sinds
mei ruim 50 offertes/ opdrachten bij BEVO geplaatst.
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Een belangrijk element in deze actie is de beschikbaarheid van een warmtebeeldcamera. Daarmee
krijg je een plaatje van de grootste ‘warmtelekken’ in je woning. Om zo’n camera beter te leren
hanteren en de gegevens te kunnen interpreteren volgt één van onze leden, Gerrit, een korte
opleiding. Maar voor een bruikbaar resultaat moet er een groot temperatuurverschil tussen binnen
en buiten zijn en dat is maar een beperkt deel van het jaar het geval; zeker met een zachte winter.
Innovatiecommissie
Nieuwe voorstellen voor activiteiten van de EC moeten vooral uit de Innovatiecommissie komen die
(9 man/vrouw sterk!) tijdens de ALV van november 2018 is opgericht. In januari en februari vinden
een tweetal bijeenkomsten plaats met een breed scala aan onderwerpen om een
gemeenschappelijke kennisbasis te leggen. In april volgt een bijeenkomst over waterstof,
windmolens en het aanbod van BEVO. Tijdens de ALV in mei kunnen leden het boek van Babette
Porcelijn “De Verborgen Impact” bestellen en voor de zomer ontstaat het idee om aan de hand van
thema’s uit dit boek in het najaar een avond over duurzaamheid te beleggen voor een breed publiek.
Eind september volgt nog een sessie over elektrische deelauto’s waar Arnold Simons van Durabel
(Zuidwolde) een enthousiast verhaal over weet te vertellen.
Avond over Duurzaamheid
De ALV in november wordt grotendeels ingeruimd voor een avond over duurzaamheid. Het formele
gedeelte wordt zo kort mogelijk gehouden. Het ‘infotainment’ deel van de avond stellen we open
voor iedereen die interesse heeft. Het wordt een soort pubquiz over duurzaamheid. Andrea Poelstra
(communicatiemedewerker bij de RUG) heeft daar ervaring mee en doet de quiz ook bij ons. Het gaat
daarin om bewustwording van diverse aspecten van duurzaamheid, maar dan in een gezellige sfeer.
Er zijn prijsjes mee te winnen en er zijn duurzame hapjes. De aankondiging van de avond wordt via
mail breed verspreid en er hangen op diverse plaatsen in de omgeving posters. Dat het onderwerp
leeft blijkt uit de opkomst: de avond telt ruim 60 deelnemers, waarvan de helft niet-leden.
Tweede zonnedak
Zoals gezegd zijn we blijven zoeken naar geschikte daken om vol te leggen met zonnepanelen.
Naar aanleiding van de plannen met betrekking tot de postcoderoos-regeling (pcr) bespreekt het
bestuur in de laatste vergadering voor de zomervakantie de mogelijkheid een nieuw project (2e
zonnedak) op te starten, de belangstelling daarvoor te peilen en begin 2020 de knoop door te
hakken. De verlaging van de energiebelasting is daarbij zeker een aandachtspunt.
Eén potentieel dak is dan al afgevallen (door asbestsanering kan het financieel niet uit). Een 2e dak is
beschikbaar, maar na overleg met AP Solar blijkt dit dak toch minder geschikt door de ligging ten
opzichte van de zon. Het dak op de loods van Roelf is ook beschikbaar maar wordt in eerste instantie
als te klein beoordeeld. Als het andere dak afvalt, blijkt het dak van Roelf toch in aanmerking te
komen als we hogere-opbrengst-panelen kiezen. De aansluiting op het net door Enexis vormt nu
geen vertragende factor. Omdat Roelf twee petten op heeft - voorzitter en dakeigenaar - besluiten
we dat de penningmeester en secretaris (Werry en Theo) dit project verder namens de EC
behandelen. Roelf is als ‘andere partij’ natuurlijk nauw bij alles betrokken.
Om de opbrengst van beide daken per participatie vergelijkbaar te houden, verlaten we het
uitgangspunt van 1 participatie = 1 paneel. We gaan voor het tweede dak uit van 1 participatie = 250
kWh per jaar (= 1 zondeel). Op die manier kunnen we 200 zondelen uitgeven.
We besluiten niet te wachten op de concrete invulling van de plannen van de minister met
betrekking tot de pcr-regeling die in het voorjaar van 2020 verwacht wordt. We gaan nu actief
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werven en leggen het voorstel/ de business case ter besluitvorming voor aan de ALV in november.
Die keurt het project goed. Ook Lewenborg betrekken we nu actief in onze campagne. We plaatsen
een wervende oproep in De Lewenborger en voor Golvend Lewenborg houden we op 19 december
een presentatie in het Dok. Eind 2019 is er een geregistreerde belangstelling voor 82 panelen; dan
zijn we nog slechts een klein aantal ‘zondelen’ verwijderd van de 100 die we als grens hebben gesteld
voor een ‘go’ op het project.
Financiën
Na enkele boekhoudpakketten te hebben bekeken en een ander pakket enige tijd te hebben
uitgeprobeerd, valt de keuze op het administratiesysteem Kleisteen. Een voordeel is dat we hier ook
de ledenadministratie grotendeels in kunnen inrichten. Buro Bothof wordt op uurtariefbasis
aangetrokken als professioneel adviesbureau voor het inrichten en het gebruik van de software en
voor controle van de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting en BTW. Werry en Theo
brengen een bezoekje aan de bouwer van het pakket in Amsterdam om met hem de mogelijkheden
van het pakket voor een administratie van (energie)coöperaties te bespreken.
Als de boekingen in Kleisteen goed zijn ingevoerd kan het financieel jaarverslag 2018 worden
opgesteld en ter goedkeuring aan de ALV van 6 mei worden voorgelegd. De Financiële Commissie
wordt tevens Kascontrolecommissie (minus de bestuursleden) en dit wordt in een nieuw
Huishoudelijk Reglement verankerd.
De Financiële Commissie komt in september weer bijeen om over de plannen met betrekking tot de
pcr-regeling te worden geïnformeerd. En in overleg met de commissie wordt dan besloten de inning
van de contributie te koppelen aan de teruggave van de energiebelasting. Dat wil zeggen dat de
leden hun contributie betalen in de maand dat ze de jaarnota van hun energieleverancier krijgen; en
dus ook de verrekening van de belastingteruggave plaatsvindt.
Eerder hebben we afgezien van een collectieve overstap naar Energie VanOns (EVO). Maar we geven
wel de bonus aan de leden door die de coöperatie krijgt voor elk lid dat klant wordt bij EVO. Zo
maken we toch veel leden klant bij onze collectieve energieleverancier.
In de loop van het jaar ontstaat meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van
(tussentijds) overstappen of verhuizen buiten ons postcodegebied. Op de ALV in mei lichten we dat
toe. Belangrijkste conclusie: liever niet overstappen maar in ieder geval altijd tijdig melden! Anders
loop je geld mis.
Met het oog op de opgave van onze productiecijfers aan alle relevante energieleveranciers (10
verschillende!) doen we in het najaar een controle op de gegevens zoals we die in onze
ledenadministratie hebben staan, met name ook of dat de juiste energieleverancier is. De eerste
opgave in november is een uitdaging, omdat iedere leverancier een eigen format van de
opwekverklaring hanteert en soms aanvullende eisen stelt zoals een contract. Essent blijkt een
bijzonder veeleisende leverancier als het om de pcr-regeling gaat. Het contract dat ze ons voorleggen
laten we juridisch toetsen (dank Benk Advocaten!) en van een begeleidende brief voorzien om de
regels iets minder strikt te kunnen blijven hanteren.
In het najaar leggen we verantwoording af richting provincie over het gebruik van het deel van de
startsubsidie dat in 2018 is toegekend en vragen meteen het resterende deel aan voor de avond over
duurzaamheid en de informatieavond in Ruischerbrug.
Tegen het jaareinde besluiten we over te stappen naar ING, nadat pogingen daartoe bij Triodosbank
op niets zijn uitgelopen. Voornaamste reden is een online koppeling met Kleisteen, maar ook betere
incasso-mogelijkheden.
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En verder..
• Aanloopproblemen met de installatie van het eerste zonnedak spelen nog begin 2019; 2 leden
monitoren dagelijks de productie (c.q. uitval).
• Door de expertise in huis (schoonmaakbedrijf Peter Kuil!) wordt al snel duidelijk dat de
zonnepanelen niet (regelmatig) schoongemaakt hoeven te worden.
• Sinds april is Anton onze webbeheerder die de productie ook op de website zichtbaar maakt.
• De verzekeringen voor de installatie bij Peter Kuil worden per 1 mei 2019 ondergebracht bij
Solarif. De eerdere verzekeraar bood geen mogelijkheid voor een aansprakelijkheidsverzekering.
Nu is productieverlies (na 7 dagen eigen risico) meeverzekerd.
• In verband met het oversluiten van de verzekering moet opnieuw een onderzoek van de
dakconstructie plaatsvinden. Daaruit blijkt dat het dak op één punt versterkt moet worden.
• Het beheer en de inrichting van onze website bespreken we in klein comité
(Communicatiecommissie). Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd en we besluiten de
nieuwsbrieven te laten vervallen. In plaats daarvan attenderen we de leden via mail op
interessant nieuws op de website.
• Vanwege het snelle succes van ons eerste zonnedak worden we gevraagd een presentatie voor
de nieuwe energiecoöperatie in Tolbert te houden. Later in het jaar idem in Lageland.
• Medio 2019 wordt Evert onze vaste begeleider vanuit GrEK, de Groninger Energie Koepel, en
vanuit Buurkracht. We zijn heel content dat hij onze bestuursvergaderingen zeer regelmatig
bijwoont.
• Werry bezoekt eind oktober de Noordelijke Klimaattop met 1300 andere belangstellenden. Veel
proeftuinen voor aardgasvrije wijken/ dorpen blijken in de provincie Groningen te liggen. Daar
moeten we wat mee ….?
• Eind oktober wordt ook het eerste contact gelegd met de broers Oosterhuis in Thesinge. Zij
hebben grote plannen om op hun grond “een substantiële bijdrage te leveren aan de
energietransitie” en zoeken een naburige energiecoöperatie om plannen mee te ontwikkelen die
op draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen.
• In december dient zich een nieuw kandidaat-bestuurslid aan: Bas. Afgesproken wordt dat hij mee
gaat lopen met het bestuur.
• Energie VanOns zoekt grote daken om grootschalige zonne-energieprojecten te realiseren.
Omdat die grote daken ruim voorhanden zijn op Driebond en in Ulgersmaborg - binnen ons
werkgebied dus - besluiten we ons best te doen om ondernemers daar voor zo’n project te
interesseren.
• De nieuwe participatiewet stimuleert overheden om energiecoöperaties mede-eigenaar te
maken van (grootschalige) opwekprojecten als vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen
en zo het draagvlak voor deze projecten te vergroten. Lees: het debacle van windmolens in de
Veenkoloniën. Energiecoöperatie Ten Boer geeft met het Fledderbos (bij de waterzuivering in
Garmerwolde) het goede voorbeeld, hoe het wel kan.
• We organiseren in het nieuwe jaar (begin 2020) een overleg met de aanpalende
energiecoöperaties om nader kennis te maken en te bespreken of en zo ja welke rol we kunnen
spelen in de uitwerking van het Klimaatakkoord die nu over de regio’s wordt uitgerold (RES =
Regionale Energie Strategie).
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