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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden 
op maandag 24 oktober 2022. 
 
In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde. 
 
Aanwezig: 53 personen die 44 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 10 
berichten van verhindering binnen gekomen, waarvan de helft in verband met corona. Er 
zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Froukje van de Kascontrolecommissie is jarig en wordt toegezongen.  
De voorzitter noemt in zijn openingswoord de toegenomen verschillen in de samenleving 
die mede door de energiecrisis nog vergroot worden. Shell behaalde in het eerste half 
jaar van 2022 € 20 miljard winst. De armen worden armer en de rijken rijker.  
EC Noorddijk is nu 4 jaar bezig met energieopwekking en energiebesparing. In die 4 jaar 
hebben we bijna 1 miljoen kWh opgewekt; dat is op jaarbasis het verbruik van ruim 150 
huishoudens. 
Het zakelijke gedeelte vóór de pauze wil de voorzitter graag kort houden, zodat we na de 
pauze voldoende tijd over houden om zelf een echte energie-expert te worden. 
 

2. Vaststelling notulen ALV van 23 mei 2022. Vraag: hoe is het gegaan met de uitgevallen 
omvormer op het eerste dak? Antwoord: Er stond toen 9 maanden wachttijd voor de 
levering van een nieuwe, maar binnen enkele weken hadden we een andere gevonden 
en geïnstalleerd. De notulen van de zesde 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 secretaris administratieve 
ondersteuning krijgt van Anneliese. Het bestuur en vooral Theo zijn daar heel blij mee. 
Leden die eigen zonnepanelen op hun dak hebben gelegd en daardoor minder belasting 
terugkrijgen omdat hun netto verbruik lager is dan hun aandeel in onze productie, 
kunnen hun participaties ter verkoop aanbieden. Als er geen leden zijn die ze over willen 
nemen, neemt de coöperatie ze terug tegen de dan geldende waarde. 
De gemeente Groningen werkt aan een gebiedsvisie voor de omgeving van Noorddijk - 
Thesinge. Wij zijn daar zijdelings bij betrokken. Als er meer over bekend is, informeren 
we de leden daarover. 
 

4. Benoeming bestuursleden.  
Werry Jonker (penningmeester) en Theo Maas (secretaris) zijn vier jaar in functie. Ze 
treden af, maar zijn herbenoembaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
Met applaus worden Werry en Theo door de vergadering herverkozen. De voorzitter 
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doet een oproep om het bestuur te versterken met meer leden. Het bestuur bestaat nu 
uit vier leden: Roelf Mulder, Bas Hoorn, Werry Jonker en Theo Maas. 
 

5. Jaarverslag 2021. Het derde niet-financiële jaarverslag is op de website gepubliceerd. De 
secretaris licht kort de belangrijkste gebeurtenissen uit 2021 toe: 1) derde zonnedak 
operationeel per 1-1-2021; 2) nieuwe postcoderoosregeling (SCE); 3) vierde en vijfde dak 
van start volgens de nieuwe regeling; 4) verlaging energiebelasting op elektriciteit 2022. 
Vraag: heeft Energie VanOns nog steun toegezegd voor de compensatie van de verlaging 
van de energiebelasting in 2022? Antwoord: nee, maar door de ontwikkelingen in 2022 
was dat ook niet meer nodig. De penningmeester zal daar straks verder op ingaan.  
De vergadering stelt het jaarverslag vast. 
De secretaris wil nog een mededeling doen: hij heeft een aantal meldingen van leden 
gekregen over niet-terugontvangen energiebelasting. Ook van leden die klant zijn bij EVO 
(Energie VanOns). Hij roept leden op zelf op de jaarnota te controleren of de teruggave 
energiebelasting over 2021 is verrekend. In een aantal gevallen loopt dat niet via de 
jaarnota maar via een aparte creditnota. Als je het niet terug kunt vinden of bij twijfel: 
bel je energieleverancier. Als je er niet uitkomt: stuur een mail met je jaarnota naar 
info@ecnoorddijk.nl Op onze website zullen we een korte toelichting plaatsen hoe je dit 
kunt controleren. 

 
6. Verslag van de Kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2021.  

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 
2021 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. In 2021 is in totaal 249.000 kWh opgewekt; dat levert ruim € 28.000 
aan belastingteruggave op. 2021 is waarschijnlijk het laatste jaar dat we verlies lijden. 
Dat heeft te maken met de sterk veranderde energiemarkt in 2022 en met de nieuwe 
postcoderoosregeling. 
Froukje doet namens de Kascontrolecommissie (Kcc) verslag van hun bevindingen. De 
facturen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en de wonderlijke weg van een aflossing 
van een lening werd door het boekhoudsysteem heen gevolgd. Het klopte allemaal. 
Verder zijn er geen opmerkingen; de Kcc stelt voor de jaarrekening goed te keuren en 
het bestuur decharge te verlenen.  
De vergadering keurt daarop het financieel jaarverslag 2021 goed en verleent het 
bestuur decharge. Het voltallige bestuur tekent de goedgekeurde jaarrekening 2021. 
Deze wordt vervolgens opgestuurd naar de Belastingdienst en naar de Kamer van 
Koophandel. 

 
7. Twee voorstellen met betrekking tot de financiële middelen. 

De penningmeester begint met de belangrijkste ontwikkelingen in 2022 met betrekking 
tot de energieprijzen en onze financiële middelen. De energiebelasting op elektriciteit is 
in 2022 fors verlaagd. Om dat te kunnen compenseren zou er minimaal € 15.000 in kas 
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moeten zitten. De prijs voor de verkoop van onze stroom was begin dit jaar € 0,03. Dat 
leverde maar € 5.000 op. Gelukkig kwam Energie VanOns met een ander prijsmethodiek 
en een nabetaling van € 7.000; in mei-juni steeg de stroomprijs naar € 0,35 per kWh. Nu 
is de kas ruim voldoende om de leden te compenseren en extra af te lossen op leningen. 
 
De teruggave energiebelasting over 2022 wordt maar € 10,50. Als daar ook nog € 10,- 
contributie af gaat, blijft er nog  50 cent over. 
Omdat we eerder gegarandeerd hebben dat iedere deelnemer met een standaard 
participatie van € 99 zijn investering in 6 jaar terugverdient, stellen we nu voor deze 
leden zodanig te compenseren dat wij onze belofte gestand doen. Dat willen we 
bereiken door: 
1) één jaar geen contributie te innen  
2) € 5,50 per participatie uit te keren. 
Hierdoor komt het totale bedrag over 2022 op € 16,- per participatie, dat is éénzesde 
(1/6) deel van de oorspronkelijke investering van € 99,- 
 
Daarnaast stellen we voor onze leningen zoveel mogelijk af te lossen. Dat geeft ons in de 
toekomst meer financiële armslag omdat daardoor onze vaste lasten flink dalen. Die 
bestaan grotendeels uit rente en aflossing van de leningen. We willen de meest recente 
leningen in één keer aflossen. Dat kan boetevrij. We houden tenminste € 25.000 aan 
reserves in kas plus het bedrag voor de compensatie (€ 15.000). 
 
Vraag: Er ontbreekt een begroting 2023. Hoe zien jullie de toekomst? Antwoord: Door de 
chaos op de energiemarkt is er eigenlijk niets zinnigs te zeggen over de toekomst; het 
kan alle kanten op. We hadden gehoopt op een afkoopregeling voor de ‘oude’ 
postcoderoos-projecten, maar die is deze week door Ministerie van Financiën 
afgewezen. Zo kwam ook deze week het bericht dat de energiebelasting op elektriciteit 
in 2023 waarschijnlijk hoger wordt dan alle jaren daarvoor. Er is sprake van een aparte 
prijsstelling voor duurzame energie, maar per wanneer? Wie het weet mag het zeggen. 
Vraag/opmerking: Het voorstel houdt geen rekening met leden die het volle pond voor 
hun participaties hebben betaald. Waarom krijgen die ook niet de € 10 contributie 
vergoed? Het voorstel zoals het er nu ligt voelt oneerlijk. Antwoord: In het besluit om 
een terugverdientijd van 6 jaar te garanderen zijn deze leden uitgezonderd omdat hun 
rendement sowieso iets lager is. Maar het bestuur zegt toe hierop terug te komen. 
Vraag: Waarom het geld niet gewoon in kas houden? Antwoord: dat levert met de 
huidige rente niets op en kost wel geld (rente op leningen). De rente op leningen van de 
provincie staat 15 jaar vast (2,9%). Ook nieuwe leningen zijn snel tegen dit percentage af 
te sluiten, maar nieuwe daken vinden is het probleem. 
 
Het bestuur stelt aan de ALV voor: 

 De leningen, voor zover de inkomsten dat toelaten en met inachtneming van de in het 
voorstel genoemde reserves, versneld af te lossen. 

 De deelnemers aan de oude postcoderoosregeling te compenseren voor de verlaagde 
energiebelasting in 2022 conform het voorstel. 
De vergadering stemt in met het voorstel. 
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8. Rondvraag en sluiting vergadering. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter 
bedankt alle vrijwilligers die aan deze avond hebben meegewerkt: Joost en Froukje voor 
de kascontrole; Anton, Titia, Gerrit en Herman voor de voorbereiding en uitvoering van 
Word je eigen energie-expert. 

 
Pauze. In en na de pauze worden koffie/thee, drankjes en hapjes geserveerd. 

 
Na de pauze wordt in tafelgesprekken nagedacht over energiebesparing onder het 
motto: Word je eigen energie-expert! 
Werry houdt een inleiding over het thema en legt uit wat de bedoeling van de avond en 
het vervolg daarop is. Het begint met meten = weten. Je kunt je meter echt slim maken 
met een apparaatje (dongel) waarmee je je verbruik op een app op je smartphone of 
tablet kunt volgen. Robbert heeft al veel uitgezocht over het verbruik van diverse 
apparaten. De sheets van Werry’s inleiding en Robbert’s overzicht worden op de website 
gepubliceerd. 
Na Werry’s verhaal praten we aan zes tafels over energiebesparingsmogelijkheden. 
Criteria zijn: de maatregel mag niet meer kosten dan € 100 en moet meetbaar zijn. Per 
tafel wordt één (1) idee genomineerd als beste idee. De vergadering beslist vervolgens 
welk idee van de zes genomineerde het allerbeste is. De tafel met het beste idee krijgt 
per lid/adres een gratis metertje. andere leden kunnen na afloop een P1-metertje 
aanschaffen voor € 10 (kostprijs € 30). De tafel die de waka-waka heeft genomineerd 
komt als winnaar uit de bus. De beste ideeën worden op de website gepubliceerd. Er 
wordt een groepsapp aangemaakt om besparingsideeën en ervaringen uit te wisselen. Je 
kunt je voor de groepsapp aanmelden via de website. 
 
Met dank aan het team van Rietland. 

 

  


