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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

• Ingekomen brief van de heer Mark Wintjes aangaande het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 

Wijchense hockeyclub. 

• Er zijn contacten geweest tussen Stichting Schaarweide en ECL  in het kader van een duurzaamheidsproject. 

Men onderzoekt of gezamenlijk zonnepanelen geplaatst kunnen worden. 

• Raedthuys heeft contact gezocht met ECL in het kader van windenergie. 

 

3. Stand van zaken Zonneakker Leur en Zonnedak 't Mozaïek. 

 De Zonneakker Leur  is opgeleverd en functioneert goed. Verwachting is dat de opbrengst 15% hoger is dan de 

waarden waarmee gerekend is. 

 Binnenkort wordt de btw van de zonneakker teruggestort. 

Er is een inlogfunctie voor de app om te kijken hoe de energieopwekking van de zonneakker verloopt. De in-

logfunctie wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd. 

  

Zowel de samenwerking met Holland gaat duurzaam (zonneakker) als met 100% Zonnig(zonnedak)  is prettig 

verlopen. 

 

Er is een educatieproject voor groep 7 en 8 van de basisscholen van Wijchen en omgeving. Inmiddels hebben 

twee scholen zich aangemeld: de Viersprong en Antonius. Het bezoek staat gepland in juni. 

 

4. Contributie. 

 De contributie bedraagt  voor het kalenderjaar 2017 € 25,-. In de volgende ledenvergadering wordt de contri-

butie voor 2018 vastgesteld. 

 

5. Jaarrekening, begroting en kascontrole (Vincent Ariaens en Elle Veltmaat). 

 De begroting en jaarrekening worden toegelicht door Vincent Ariaens. 

 Elle Veltmaat heeft de kascontrole verricht. Zij geeft Vincent Ariaens complimenten voor zijn goede werk. 

 De jaarrekening en begroting worden goedgekeurd door de aanwezige leden en de aanwezige leden verlenen 

decharge aan het bestuur van ECL voor het gevoerde beleid. 

 

De presentatie over de financiële cijfers wordt op de website geplaatst. 

 

6. Voordracht en benoeming nieuw bestuurslid: Chris Vennekens. 

 De algemene ledenvergadering benoemt Chris Vennekens met tot bestuurslid van de ECL. 
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7. Terugkoppeling enquête. 

 Van de leden heeft 67% de enquête ingevuld. De belangrijkste resultaten: 

• Men is unaniem tevreden over zijn lidmaatschap bij de ECL. 

• Een grote meerderheid vindt dat de ECL zich dient te blijven richten op middelgrote collectieve zonnepa-

nelenprojecten als de zonneakker en het zonnedak. 

• Er is een beperkte belangstelling voor projecten als woningisolatie. 

• Wat betreft grootschalige windenergie wil de meerderheid dat de ECL zich actief tot neutraal opstelt. Er zijn 

ook leden die vinden dat de ECL windenergieprojecten zou moeten proberen te voorkomen. 

 

De totale uitslag van de enquête wordt op de website van ECL gezet. 

 

8. Vacatures en werkgroepen. 

 Vrijwilligers worden gevraagd voor de volgende werkgroepen: 

• Windenergie. 

• Arcus (zonnepanelen). 

• Excursie-educatie-voorlichting. 

• Kascommissie. 

 

De volgende leden hebben zich aangemeld: 

Jan Peters: kascommissie. 

Rina Pijnappels: educatie en reserve kascommissie. 

 

9. Rondvraag. 

1. In de enquête is alleen gevraagd naar grootschalige windenergieprojecten. Hoe staat het met kleinschalige 

projecten? 

 De voorzitter geeft antwoord: deze zijn niet rendabel. Te laag tot geen rendement. 

 

2. Hoe staat het met de provinciale subsidie voor het zonnedak? Is die verkregen? 

 De voorzitter antwoordt: er waren onvoldoende deelnemers. Het verplichte minimum aantal van 50 is niet 

gehaald. Daarnaast kregen we signalen dat de provinciale subsidiepot leeg was. De gemeente compenseert de 

gemiste inkomsten met een gemeentelijke bijdrage. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje. 

 

 

*** 


