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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij de tweede algemene ledenver-

gadering van de energiecoöperatie Leur en omstreken. Speciaal welkom voor de leden van het project Zonnedak 

die voor het eerst aanwezig zijn. 

Bestuurslid Chris Vennekens is wegens vakantie afwezig. 

 

2. Vaststelling verslag ALV 9 juni 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.  

Het verslag wordt vastgesteld met het verzoek om in het vervolg het verslag binnen 1 à 2 maanden na de ALV aan 

de leden toe te sturen. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Bij de verspreide stukken voor de vergadering is een document toegevoegd voor toestemming automatische in-

casso voor de contributie. Bij automatische incasso wordt een korting van 10% van de contributie verleend. 

 

4. Terugblik 2016 

De voorzitter, Allard van Krevel kijkt terug op het jaar 2016 aan de hand van een power point presentatie. Deze 

wordt op de website geplaatst. 

Nieuwe bestuursleden zijn welkom. Karel Schwillens heeft zich aangemeld als aspirant bestuurslid. Hij wordt voor 

de eerstvolgende bestuursvergadering uitgenodigd voor een nadere kennismaking. 

Activiteiten van het afgelopen jaar hadden betrekking op de Zonneakker en ’t Zonnedak. Verder hebben zich par-

tijen gemeld die met ons willen samenwerken. 

De vraag is hoe groot je als coöperatie wilt worden gezien het feit dat de coöperatie draait op vrijwilligers. Wanneer 

schakel je professionele hulp in? 

De heer Jan Peters vertelt over het educatie project. Leerlingen van de Buizerd school hebben deelgenomen. Het 

project is gewaardeerd met een 8 ½. 

Ten aanzien van aanvraag tot deelname van vrijwilligers aan het project wordt opgemerkt dat de communicatie 

beter kan. Dat wordt toegezegd. 

Opbrengst stroom van de Zonneakker en ’t Zonnedak wordt getoond aan de hand van grafiekjes ( zie hiervoor de 

presentatie op de website). 

 

5. Financiële jaarcijfers 2016 

De jaarcijfers worden toegelicht door Vincent Ariaens. Hij is lid van de coöperatie, deelnemer aan de projecten en 

voert als vrijwilliger mede de financiële administratie van de coöperatie. De presentatie van de jaarrekening wordt 

op de website geplaatst. 

Het rendement van de Zonneakker per zonnestroomdeel is € 31,32 over een jaar. 

Het rendement van ’t Zonnedak per zonnestroomdeel is € 18,75 over een half jaar. 

De rendementen zijn boven verwachting. 

Volgend jaar wordt de winstuitkering over beide projecten over een jaar uitgekeerd. Dit was voor het project ‘t 

Zonnedak nog niet mogelijk. 

Vanuit de leden wordt een vraag gesteld over wanneer sprake is van aanmerkelijk belang. Is dat bij 5% bezit van de 

aandelen van de totale coöperatie? Dit is geen aangelegenheid van de coöperatie. Het aanmerkelijk belang valt 

onder de eigen verantwoordelijkheid van de leden. 
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6. Kascontrole 2016. 

De kascontrole is uitgevoerd door Elle Veltmaat en Jan Peters. Zij zijn zeer tevreden. 

De kascommissie rouleert. Elle Veltmaat wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Volgend jaar bestaat de kas-

commissie uit Jan Peters en Rina Pijnappels. Gerard de Wit meldt zich aan als reservelid. 

 

7. Begroting 2017 

De begroting wordt toegelicht door Vincent Ariaens. 

Er zijn twee toevoegingen: 

• Voor het educatieproject wordt €500, - begroot voor materiaalkosten 

• Voor het nieuwe project Arcus wordt een voorinvestering van € 800, - begroot. 

 

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

charge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

8. Contributievaststelling 2018 

De contributie voor 2018 wordt vastgesteld op € 25, -. Bij automatisch incasso wordt deze met 10% verlaagd. 

Nieuwe leden betalen in alle gevallen via een automatische incasso. 

 

9. Bestuursaangelegenheden 

Lau Sneeboer treedt af als bestuurslid. Hij wordt uitvoerig bedankt door de voorzitter voor zijn inzet voor de co-

operatie. 

 

10. Toekomst 

De voorzitter geeft een toelichting op mogelijk toekomstige projecten. De presentatie wordt op de website gezet. 

• Windenergie: Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met Raedthuys Pure Energie en wacht de ontwikkelin-

gen af. 

• Arcus: de gemeente heeft de coöperatie benaderd voor dit project. Het gaat om plaatsing van +/- 1200 zon-

nepanelen op het dak van Arcus. Door de gemeente is SDE+  subsidie aangevraagd voor dit project. Het voor-

onderzoek naar haalbaarheid is tot nu toe positief. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente, Triwy 

(beheer Arcus) en de coöperatie. In 2017 zou in verband met de subsidie het project gestart moeten zijn. 

• Duurzame mobiliteit: onderzocht wordt of een project met elektrische auto’s in een kleine dorpskern haal-

baar is. 

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

12. Sluiting 

Voor de deelnemers van ’t Zonnedak wordt een certificaat uitgereikt als bewijs voor deelname aan het project. 

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

 

 

*** 


