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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden 
op maandag 13 september 2021. 
 
In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde. 
 
Aanwezig: 41 personen die 31 leden vertegenwoordigen 
(namen zijn bij het bestuur bekend). 
 
De agenda voor de vergadering: 
1. Opening en vaststelling agenda. We beginnen om 19.45 uur om voldoende tijd over te 

houden voor het creatieve gedeelte na de pauze.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote 
opkomst nu het weer mag. Er zijn 3 berichten van verhindering binnen gekomen. Er zijn 
geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Hij 
vermeldt wie van het bestuur welk agendapunt voor zijn rekening zal nemen. 
 

2. Vaststelling notulen ALV van 21 september 2020. De notulen van de vierde 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. Mededelingen van het bestuur. De voorzitter meldt dat de omvormers van ons derde 
dak enige tijd niet goed hebben gefunctioneerd. Daardoor is de opbrengst van dit dak 
niet volledig geregistreerd. Ter compensatie heeft AP Solar € 750,- overgemaakt op onze 
rekening. Dat is meer dan de geleden schade.  
De tweede mededeling betreft de actie “Zet’mop60” van Urgenda. Daar willen we onze 
leden graag in faciliteren, maar alleen de cv-ketel lager zetten help niet. Je moet de hele 
installatie daarvoor opnieuw inregelen. We zijn nog op zoek naar een installateur die dat 
voor ons wil doen. Als we die vinden komen we met een aanbod. De kosten daarvan 
verdien je in 1 à 2 jaar terug. Op de vraag of je het ’s winters dan nog wel warm kunt 
stoken antwoordt de voorzitter dat zijn ervaring is dat dat op 60  ͦ nog goed lukt, maar op 
50   ͦniet altijd. 
De derde mededeling gaat over de subsidie van € 10.000,- voor huizenbezitters in het 
gasbevingsgebied. Zie de SNN-site Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. 
De subsidie geldt niet alleen voor maatregelen aan je woning op het gebied van 
duurzaamheid, maar ook voor meer algemene woningverbetering, bijv. een nieuwe 
keuken of verbouwing van je badkamer. De subsidiepot voor 2021 was al na 3 dagen op, 
maar in 2022 zit er weer € 150 miljoen in. Wees er dus op tijd bij. Je moet een offerte 
opsturen met de aanvraag of rekeningen van werkzaamheden die je al hebt laten 
uitvoeren. We sturen tegen het einde van het jaar een herinnering om je hier op tijd 
nogmaals op te attenderen. 
 

4. Verslag van de Kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2020.  
De jaarrekening is vooraf op onze website gepubliceerd met het verzoek vragen ook 
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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 
2020 kort toe met enkele sheets waar de belangrijkste cijfers samengevat in staan. Dat 
we geen winst maken wordt verklaard door het ‘verdienmodel’ van de postcoderoos-
regeling: 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. 
De penningmeester vertelt ook dat het bestuur besloten heeft over te stappen naar een 
andere leverancier voor de verkoop van onze elektriciteit. Door de methodiek die onze 
huidige leverancier hanteert voor de prijsvaststelling hebben we twee jaar op rij fors geld 
terug moeten betalen, over 2020 zelfs ruim € 6600,- Dat is contractueel zo geregeld en 
voor de lopende projecten zitten we daar nog 5 jaar aan vast. Maar voor nieuwe 
projecten stappen we over naar Greenchoice en we zeggen de contracten bij Energie 
VanOns (EVO) op. 
Er zijn vooraf geen vragen binnengekomen. Vraag: heeft de overstap naar Greenchoice 
consequenties voor de bonus die we nu bij EVO krijgen? Antwoord: nee; als je als lid 
klant bij EVO bent krijgen wij die bonus en die geven wij aan het betreffende lid door. De 
penningmeester noemt zichzelf als voorbeeld. Terecht wordt opgemerkt dat het 
contractueel wel zeer eenzijdig geregeld is: alle risico’s van prijsdalingen liggen bij de 
coöperatie en niet (gedeeltelijk ook) bij EVO. 
Joost is gelukkig op tijd om namens de Kascontrolecommissie (Kcc) verslag te doen. Hij 
prijst de zorgvuldigheid en professionaliteit waarmee de boekhouding gevoerd is. De Kcc 
heeft geen opmerkingen bij het verslag en stelt voor de jaarrekening goed te keuren en 
het bestuur decharge te verlenen.  
De vergadering keurt daarop het financieel jaarverslag 2020 goed en verleent het 
bestuur decharge. Het voltallige bestuur tekent de goedgekeurde jaarrekening 2020. 
 

5. Jaarverslag 2020. Het niet-financieel jaarverslag is op de website gepubliceerd. De 
secretaris noemt de belangrijkste punten. De vergadering stelt het jaarverslag vast. 
 

6.  Voorstel realisatie en financiering 4e en 5e zonnedak. In een bijlage bij de agenda is het 
voorstel toegelicht. De secretaris schetst kort de nieuwe postcoderoos-regeling. Het is 
een subsidieregeling die via de coöperaties uitgekeerd wordt; we zijn voor nieuwe 
projecten dus niet meer afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting op 
elektriciteit. Ook de relatie met je energieleverancier en met je eigen verbruik is 
losgelaten. Het subsidiebedrag is zodanig dat we een rendement van ruim 9% kunnen 
bieden, 15 jaar vast. De nieuwe regeling is vooral ook interessant voor leden die al 
deelnemen in een project onder de oude regeling. Er zijn wel enkele beperkende 
voorwaarden aan projecten onder de nieuwe regeling gesteld (o.a. maximum grootte en 
minimum aantal deelnemers). We willen weer participaties uitgeven van € 99,- met een 
uitkering van € 16,- per jaar en als deelnemer betaal je daar dan geen contributie over. 
Een peiling onder de leden wijst uit dat er ruim voldoende belangstelling voor is. Op dit 
moment is er al voor twee daken ingetekend (400 participaties). We hadden ook al een 
dak gevonden, maar helaas bleek de constructie te zwak voor (veel) zonnepanelen. We 
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hebben nog een paar opties in onderzoek, maar als je een geschikt dak weet horen we 
het graag! 
Er worden veel vragen gesteld, o.a.:  
• Hebben jullie gedacht aan overkappen van het transferium in Kardinge? Antwoord: ja, 
we gaan onderzoeken of de gemeente daar medewerking aan wil verlenen.  
• Kun je participaties in de nieuwe regeling ook verhandelen? Antwoord: dat kan net als 
in de oude regeling, als je een (nieuw) lid bereid vindt om je participaties over te nemen. 
• Wat gebeurt er met de zonnepanelen na 15 jaar? Antwoord: in principe dragen we die 
dan over aan de dakeigenaar in ruil voor het gratis gebruik van zijn dak. 
• Moeten we met de nieuwe regeling vennootschapsbelasting gaan betalen? Antwoord: 
dat klopt, maar dat blijft beperkt door de hoogte van de afschrijvingen. 
• Waarom de helft lenen bij de provincie? Antwoord: 50% van de investering lenen bij de 
provincie (= het maximum) levert meer op dan alles zelf financieren. 
Het bestuur stelt voor: 
a) Goedkeuring te verlenen aan het volgende project  = vierde zonnedak. 
b) Goedkeuring te verlenen aan het daaropvolgende project = vijfde zonnedak. 
c) Het bestuur toestemming te verlenen voor deze projecten de benodigde middelen te 

verwerven en te besteden. 
d) Een maximum van 40 participaties per deelnemer per project vast te stellen. 
Het besluit wordt conform voorstel genomen. Het bestuur gaat ermee aan de slag. 
 

7. Aanzet voor een langetermijnvisie van EC Noorddijk. Ons nieuwe bestuurslid Bas vertelt 
dat we het afgelopen jaar een aanzet voor een langetermijnvisie hebben gemaakt. De 
belangrijkste doelen voor 2025 zijn: 
 10 zonne-energie projecten 
 1 windenergie project 
 1 innovatief energieproject 
Het laatste kan ook een SDE++ project zijn (bijv. Kardinge overkappen) om geld in het 
laadje te brengen waar we mooie dingen voor de leden mee kunnen doen. 
Vraag/opmerking: toch geen zonne-energie op land?! Antwoord: ons doel is zonne-
energie op daken. En elk concreet project leggen we eerst aan de leden voor. 
Vraag: hebben jullie ook nagedacht over de organisatie op langere termijn? Antwoord: 
we beseffen dat een organisatie die op vrijwilligers draait kwetsbaar is. Maar volledig 
professioneel is niet betaalbaar. We zijn gestart met een takenlijst op te stellen en de 
belangrijkste taken dubbel te beleggen (back-up). 
 

8. Rondvraag en sluiting vergadering. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Alvorens de vergadering te sluiten wil de voorzitter onze webbeheerder Anton in het 
zonnetje zetten. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het beheren van onze 
website en het bijhouden van de meterstanden. Graag zo doorgaan! De voorzitter 
bedankt ook Titia en Herman voor hun bijdragen aan de website en onze andere 
communicatie-uitingen. 

 
Pauze. In de pauze worden een drankje en hapjes geserveerd. 
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Na de pauze gaan we een windmolen bouwen. Bas legt uit wat de bedoeling is. Elke 
tafel is een team en bij elke tafel ligt knutselmateriaal. De opdracht is een werkende (!) 
windmolen (op schaal) bouwen. Maar ondertussen moet ook een gesprek over 
windmolens gevoerd worden. Enkele vragen die als leidraad voor zo’n gesprek kunnen 
dienen worden op een sheet getoond. En als derde element zal de jury letten op de mate 
van samenwerking in elk team. De jury bestaat uit Thekla en Tabitha. Werry en Evert 
lopen rond als experts voor feitelijke vragen over windmolens. Voor elk onderdeel van de 
uitdaging is een prijsje beschikbaar. 
Er ontstaat een geanimeerde knutsel- en discussiesessie aan elke tafel die zeer 
verschillend verloopt. Alle onderdelen tegelijk aan bod laten komen blijkt moeilijk en 
gaat het ene team beter af dan het andere. 
Na ruim een half uur koortsachtige activiteit worden de resultaten getest en beoordeeld. 
Eén molen blijkt zonder hulp echt te werken en tafel 4 sleept hiermee de eerste prijs in 
de wacht. Tafel 2 heeft de meest doordachte oplossing en wint de tweede prijs voor het 
beste gesprek. De samenwerking was volgens de jury overal goed en daardoor niet 
onderscheidend te beoordelen. In plaats daarvan werd de derde prijs toegekend aan 
tafel 6 voor de meest ludieke (pizza)molen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


