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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden 
op maandag 23 mei 2022. 
 
Bij TSO Fietsen, Koningsweg 10, 9731 AT, Groningen. 
 
Aanwezig: 45 personen die 34 leden vertegenwoordigen 
(namen zijn bij het bestuur bekend). 
 
De agenda voor de vergadering: 
1. Opening en vaststelling agenda. We beginnen om 19.30 uur. De voorzitter opent de 

vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Er zijn 14 
berichten van verhindering binnen gekomen. Er zijn geen nieuwe agendapunten 
ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter wil graag om 19.50 
uur klaar zijn in verband met de feestelijke opening van het Project TSO aansluitend aan 
deze vergadering. 
 

2. Vaststelling notulen ALV van 13 september 2021. De notulen van de vijfde 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. Begroting 2022. Omdat we de vergadering kort willen houden, gaat de penningmeester 
ervanuit dat iedereen de schriftelijke toelichting bij dit agendapunt gelezen heeft. In zijn 
mondelinge toelichting stipt hij drie punten aan: 
- De verlaging van de energiebelasting op elektriciteit in 2022; daar hebben alle 
Nederlanders baat bij, maar het tast wel het verdienmodel van de oude 
postcoderoosregeling aan; daarom zal het rendement op je investering volgend jaar laag 
zijn. Hopelijk blijft dit een eenmalige actie van de regering, maar dat is nu nog onzeker. 
- De fikse stijging van de energieprijzen heeft als voordeel dat de inkomsten van onze 
coöperatie dit jaar, en gedeeltelijk ook al in 2021, aanzienlijk toenemen. Daardoor 
kunnen we het ‘verlies’ dat de deelnemers van de projecten in de oude postcoderoos-
regeling dit jaar lijden, waarschijnlijk gedeeltelijk compenseren; bijvoorbeeld door 
volgend jaar geen contributie te innen. In het najaar, bij de volgende ALV, weten we 
meer en kunnen we daar met elkaar een besluit over nemen. 
- Budget voor Project TSO. We zijn ruim binnen de begroting gebleven; de post 
onvoorzien is niet aangesproken en kan aan de algemene reserve toegevoegd worden. 
 

4. Wijziging Huishoudelijk Reglement en Participatiereglement.  
Een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen was bij de agenda voor deze ALV 
gevoegd. De gewijzigde reglementen (met de wijzigingen in rood gemarkeerd) zijn op de 
website gepubliceerd. De secretaris licht de belangrijkste wijzigingen mondeling toe: 
- De wijziging van het Huishoudelijk Reglement betreft alleen het tijdstip waarop we de 
contributie innen. In het begin is ervoor gekozen dat tijdstip te koppelen aan de maand 
waarin je de verrekening van de energiebelasting ontvangt. Dat blijkt om diverse 
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redenen geen goed idee. Daarom stellen we nu voor alle contributies op hetzelfde 
moment in het jaar te innen, namelijk in de maand februari. 
- De wijziging van het Participatiereglement was nodig om de nieuwe 
postcoderoosregeling, de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE), in te 
passen. Het reglement bestaat nu uit een stel regels die betrekking hebben op de oude 
postcoderoosregeling en een stel regels die betrekking hebben op de nieuwe regeling. 
- Daarnaast is het participatiereglement aangepast op het punt van overstappen. Eerder 
hebben we afgesproken dat overstappen mag, mits naar één van de volgende drie 
leveranciers: Energie VanOns, Greenchoice, of Essent. Toch blijken er nog steeds leden 
over te stappen naar andere leveranciers. Dat kost jaarlijks veel extra tijd. Daarom stellen 
we voor het overstappen te beperken tot deze drie; dan gelden de huidige regels van 
tussentijds laten verrekenen. Als je toch naar een andere leverancier overstapt wordt er 
niet meer tussentijds verrekend en wordt alleen de jaarlijkse opgave bij je nieuwe 
leverancier gedaan. Dat kost je geld, want je nieuwe leverancier mag de maanden dat je 
nog klant was bij je oude leverancier niet meer verrekenen. 
- De Participatieovereenkomst is aangepast aan de nieuwe regeling (SCE) en aan het 
Project TSO. 
Het bestuur stelt voor: 
- Het gewijzigde huishoudelijk reglement (HR) versie 1.1 goed te keuren. 
- Het gewijzigde participatiereglement versie 3.0 goed te keuren. 
- De gewijzigde participatieovereenkomst voor het Project TSO goed te keuren. 
Het besluit wordt conform voorstel genomen. De gewijzigde reglementen worden op de 
website gepubliceerd. 

 
5. Rondvraag en sluiting vergadering. Er blijft voldoende tijd voor de rondvraag over. Maar 

eerst wordt de inzet van het bestuur met applaus gewaardeerd. Een vraag over de 
dubbele bezetting van bestuurstaken, lukt dat? Voor de financiën wel, penningmeester 
en voorzitter doen veel samen. Voor de ledenadministratie kan de secretaris nog wel wat 
ondersteuning gebruiken. Er wordt een oproep gedaan om je te melden als je daarin iets 
bij wilt dragen. Dan is er een vraag of we onze energie wel kwijt kunnen? Wij wel, maar 
op veel plaatsen lopen coöperaties tegen dat probleem aan. Bij de start van een nieuw 
project checken we altijd eerst bij Enexis of er op die plek ruimte is op het net. Dan een 
vraag over hoe het nu zit met de overstap naar Greenchoice? Voor het Project TSO 
hebben we een contract met Greenchoice voor de levering van stroom, maar voor de 
oude projecten zitten we vast aan vijfjarige contracten met Energie VanOns. Volgend jaar 
loopt het eerste contract daar af. Dan hebben we de keuze. Overigens heeft onze 
overstap naar Greenchoice niets te maken met de bonus die je als klant van EVO krijgt. 
Krijg je bij Greenchoice ook een bonus als klant? Volgens de penningmeester wel. 
Tot slot vertelt de penningmeester, op verzoek van de voorzitter, nog hoe het zit met 
een uitgevallen omvormer in ons eerste dak. Door de overspannen markt en lockdowns 
in China is die niet snel te vervangen door een nieuwe van hetzelfde type (garantie). We 
doen er alles aan om zo snel mogelijk een andere oplossing te vinden. 
Om 19.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Pauze. In een korte pauze wordt koffie/thee en een gebakje met het logo van EC 
Noorddijk geserveerd. 

 
Na de pauze vindt de feestelijke opening van het Project TSO, ons 4e en 5e zonnedak, 
plaats door wethouder Chakor van de gemeente Groningen. 
De wethouder en enkele genodigden van de gemeente, GrEK en EC Durabel (Zuidwolde) 
worden welkom geheten door de voorzitter. Hij vertelt iets over de geschiedenis van EC 
Noorddijk. Daarna doet de penningmeester verslag van het Project TSO. Dat werd 
gekenmerkt door een aantal hobbels, maar elk probleem dat zich voordeed werd door 
de verenigde inzet van Robert van TSO en het bestuur ook weer opgelost. Als blijk van 
waardering voor zijn aandeel in het slagen van dit project, overhandigt de voorzitter aan 
Robert een “Gronings pakket”.  
De wethouder roemt in haar praatje vooral de betrokkenheid van vrijwilligers die met 
hun ‘probleemoplossend vermogen’ projecten als deze tot een succes weten te maken. 
Maar zonder betrokken leden die in zo grote getale van hun steun blijk geven lukt het 
ook niet. Ga zo door! 
De openingsact - ontsproten aan het creatieve brein van de voorzitter - vindt buiten 
plaats, tussen de buien door. Met fietsende bestuursleden en de wethouder die een 
fietsband laat knallen, wordt de vlag van EC Noorddijk ontrold en een bord onthuld met 
de tekst: “EC Noorddijk opent hier haar 4e/5e zonnedak, met 340 panelen goed voor 
120.000 kWh per jaar. In totaal wekt EC Noorddijk nu 380.000 kWh per jaar op”. 
Binnen is het gelukkig helemaal droog en praten we nog gezellig na bij een hapje en een 
drankje. De wethouder krijgt als dank een boeket en een potje Noorddijker honing met 
een uniek etiket. 
Met dank aan het voltallige team van TSO Fietsen! 

 

  


