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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden 
op maandag 21 september 2020. 
 
In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde. 
 
Aanwezig: 33 personen die 24 leden vertegenwoordigen 
(namen zijn bij het bestuur bekend). 
 
De agenda voor de vergadering: 
1. Opening en vaststelling agenda. We beginnen met het verenigingslied op de melodie 

van “Het is weer voorbij die mooie zomer”, gezongen door Wiebe en Truus met muzikale 
begeleiding van Froukje op piano. Het lied wordt wegens succes tijdens de opening van 
het 2e zonnedak opnieuw ten gehore gebracht.  
De voorzitter opent daarna de vergadering iets na 20.00 uur en heet allen welkom. Hij is 
verheugd over de grote opkomst in deze corona-tijd. Hij verzoekt de aanwezigen zich aan 
de regels te houden; Rietland en het bestuur hebben hun best gedaan voor een daaraan 
aangepaste tafelschikking. Er zijn 5 berichten van verhindering binnen gekomen. Er zijn 
geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Omdat velen vergaderen nogal saai vinden wil hij het inhoudelijke deel zo kort mogelijk 
houden, zodat we voldoende tijd overhouden voor het spel We Energy. 
De voorzitter houdt een korte inleiding en begint met gedragen stem over Prinsjesdag; 
de 3e dinsdag in september is een belangrijke dag voor Nederland, met een terug- en een 
vooruitblik op de toestand in het land. Deze 3e maandag in september is een belangrijke 
dag voor EC Noorddijk met ook een terug- en een vooruitblik. Hij vermeldt wie van het 
bestuur welk agendapunt voor zijn rekening zal nemen. 
 

2. Vaststelling notulen ALV van 11 november 2019. De notulen van de derde ALV worden 
ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering. Ter vaststelling worden ze door de 
voorzitter en de secretaris getekend. De goedgekeurde notulen worden op de website 
gepubliceerd. 
 

3. Verslag van de Kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2019. De 

jaarrekening is vooraf op onze website gepubliceerd met het verzoek vragen ook vooraf 

via mail te stellen. De penningmeester begint met een korte toelichting op onze 

administratie, vooral bedoeld voor de nieuwe leden. Daarna licht hij de jaarrekening 

2019 kort toe met enkele sheets waar de belangrijkste cijfers samengevat in staan. Dat 

we geen winst maken wordt verklaard door het ‘verdienmodel’ van de 

postcoderoosregeling: de teruggave energiebelasting gaat rechtstreeks naar de leden en 

loopt niet via de boekhouding van de coöperatie. Het verlies ontstaat door de 

afschrijving op de opwekinstallaties. Er zijn vooraf geen vragen binnengekomen. Vraag 

van Magda: wat gebeurt er met de opbrengst van de opgewekte elektriciteit? Antwoord: 

die vloeit in de kas van de coöperatie. Robbert vraagt hoe het wachtwoord te 

achterhalen is dat nodig is om de jaarrekening in te zien. Antwoord: het wachtwoord is 
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bekend gemaakt in de mail aan alle leden waarin aangekondigd werd dat het financiële 

jaarverslag op de website staat. Er bestaat geen faciliteit op de website om het 

wachtwoord (opnieuw) toegestuurd te krijgen. Het wachtwoord is ook niet nodig om de 

website te benaderen en dient om in enkele gevallen documenten te beveiligen die 

alleen voor de leden bestemd zijn. Oplossing als je het wachtwoord vergeten bent: een 

mailtje naar info@ecnoorddijk.nl en het wordt toegestuurd. Robbert vindt ook het 

uitprinten van documenten op de website nogal omslachtig. De secretaris zegt toe dit 

met de webbeheerder op te nemen en een betere oplossing te zoeken. 

Namens de Kascontrolecommissie (Kcc) prijst Joost de zorgvuldigheid en professionaliteit 

waarmee de boekhouding gevoerd is. De Kcc heeft geen opmerkingen bij het verslag. De 

vergadering stelt het financieel jaarverslag 2018 vast en verleent het bestuur decharge. 

Het voltallige bestuur tekent de goedgekeurde jaarrekening 2019. 

 

4. Jaarverslag 2019. Voor het eerst is een niet-financieel jaarverslag gemaakt dat op de 
website is gepubliceerd. De secretaris schetst enkele ‘highlights’ uit 2019. De vergadering 
stelt het jaarverslag vast. 
 

5. Verantwoording 2e zonnedak. In een bijlage bij de agenda is de gang van zaken rond ons 
tweede project toegelicht. De secretaris memoreert kort de corona-perikelen, de 
wijziging daardoor van leverancier van de installatie en de omruil van de oude installatie 
van Roelf. In de bijlage is een financieel overzicht van de kosten en inkomsten (= 
investeringen) van het project opgenomen. De voorzitter meldt dat we inmiddels - sinds 
1 mei - al 35.000 kWh van de verwachte opbrengst van 50.000 kWh hebben gehaald. 
“Dat komt dus wel goed”. 
 

6.  Voorstel realisatie en financiering 3e zonnedak. In een bijlage bij de agenda is het 
voorstel toegelicht. De penningmeester gaat verder in op de ontwikkelingen rond de 
postcoderoos-regeling (pcr) en de verwachtingen rond de belasting op elektriciteit. De 
overheid wil het gas duurder maken en het verbruik van elektriciteit stimuleren. Daarom 
zal de energiebelasting op gas de komende jaren (fors) stijgen en die op elektriciteit 
waarschijnlijk (licht) dalen. Door die daling stellen we voor een terugverdientijd van 6 
jaar op je investering te garanderen. En als het moet kunnen we je resultaat, tot een 
maximum van 10,5 ct per kWh, garanderen voor een langere periode Hij toont een 
grafiek met de verwachte ontwikkeling tot 2030, inclusief compensatie. 
De postcoderoos-regeling verandert m.i.v. 1 januari 2021 ingrijpend. De huidige regeling 
kost de overheid teveel geld. Daarom wordt de regeling versoberd en vereenvoudigd. 
Het wordt een subsidieregeling die via de coöperaties uitgekeerd wordt; dat is de 
vereenvoudiging en de positieve kant van het verhaal. Maar de nu voorgestelde hoogte 
van de subsidie maakt de hele regeling onaantrekkelijk. Het mechanisme achter de 
nieuwe regeling is vergelijkbaar met de SDE+ regeling, maar dan met de voorwaarden 
van de pcr-regeling. Als het subsidiebedrag niet drastisch verhoogd wordt, verdien je in 
15 jaar net je investering terug. Dat kan niet uit. Willen we met ons 3e project nog 
gebruik maken van de bestaande regeling dan is haast geboden. En eerlijk gezegd 
hebben we dit 3e dak nodig om de compensatie - mocht de energiebelasting op 
elektriciteit nog verder dalen - voor alle leden te kunnen financieren. 
Vraag van Magda: Het is toch voldoende om een terugverdientijd van 6 jaar te 
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garanderen? Of wil het bestuur daarin verder gaan? Antwoord: Klopt. Het bestuur stelt 
nu voor alleen een terugverdientijd van 6 jaar op je investering te garanderen. Maar de 
berekening van de penningmeester laat zien dat we meer kunnen compenseren uit onze 
reserves als dat nodig is én als we het 3e dak realiseren. 
Het bestuur stelt voor: 
a) Goedkeuring te verlenen aan het project “René Reinders” = 3e zonnedak. 
b) Het bestuur toestemming te verlenen hiervoor de benodigde middelen te verwerven 

en te besteden. 
c) In te stemmen met de garantie van een terugverdientijd van 6 jaar op een investering 

van € 99,- per participatie. 
Het besluit wordt conform voorstel genomen. Het bestuur gaat er meteen mee aan de 
slag. 
 

7. Benoeming nieuw bestuurslid. De voorzitter is blij dat Bas Hoorn de gelederen wil 

komen versterken. Er ligt genoeg werk. We kunnen de taken zo beter verdelen en ook 

zorgen dat er voor elke taak een back-up is. Bas heeft zich in een bijlage bij de agenda al 

kort voorgesteld. Onder applaus wordt het nieuwe bestuurslid benoemd. En de 

benoeming wordt aanvaard. 

 

8. Vooruitblik op de komende jaren: aanzet voor een langetermijnvisie van EC Noorddijk. 

Ons net benoemde nieuwe bestuurslid Bas heeft in de afgelopen maanden dat hij al met 

het bestuur meeliep een eerste opzet gemaakt voor een langetermijnvisie. Hij vertelt 

kort nog even iets over zichzelf en ligt een tipje van de sluier op. We willen als bestuur 

inzetten op 3 actielijnen: 

• maatregelen voor thuis (isolatie, panelen op eigen dak, etc.) 

• zonnepanelen op (grote) daken 

• combinatie van zon- en windenergie waar het kan 

• als EC Noorddijk een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. 

Meer over onze plannen in een volgende ALV en/of op onze website. 

 

9. Rondvraag en sluiting vergadering. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 

Pauze. In de pauze is het de bedoeling dat de aanwezigen zoveel mogelijk op hun 
plaatsen blijven zitten. Drankjes worden aan tafel besteld en gebracht. In de pauze wordt 
de film vertoond die Gerrit en Dieke gemaakt hebben van de opening van het 2e 
zonnedak op 20 juni 2020. De film wordt ook op de website gezet. 

 
Na de pauze spelen we het spel We Energy. Evert legt de spelregels uit. Het lijkt nogal 
ingewikkeld, maar al doende is snel duidelijk wat de bedoeling is en hoe het gespeeld 
moet worden. Doel is om met 6 verschillende rollen (Productie, Mensen, Aarde, etc.) in 
goede samenwerking de doelen van de energietransitie te halen. Dat leidt aan de 
verschillende tafels tot verschillende uitkomsten, met hier veel discussie en daar serieus 
spel, maar wel de gedeelde conclusie dat er nogal wat bij komt kijken om dat voor elkaar 
te krijgen. Er wordt nog een drankje geserveerd voor wie wil en er zijn bitterballen. 
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De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid, wijst op de bekers met het logo van de 
coöperatie die voor alle leden die er nog geen hebben achter in de zaal staan om mee te 
nemen en sluit de vergadering. 
Met dank aan Wiebe, Truus, Gerrit, Dieke, Evert en het team van Rietland! 
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