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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is een historisch moment: de co-

operatie bestaat drie jaar, precies op deze dag. 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. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Helaas is ons aspirant bestuurslid Karel Schwillens ons weggevallen. Het was een enorm gedreven man die gelijk een 

aantal ideeën oppakte. Zo was hij bezig om in Bergharen een zonneproject op te starten. Wij zullen zijn initiatieven 

doorzetten. 

Er is vanavond een rondleiding op het dak van Arcus mogelijk indien er belangstelling voor is. 

Op de tafels liggen folders van het Blowland energiefestival: burgers geven energie. Er worden  lezingen gehouden 

en er vindt een debat plaats. De Energiecooperatie Leur levert een beperkte bijdrage op het festival. In welke vorm 

wordt nader verkend. Iedereen is van harte welkom. 

ECL organiseert een lezingavond met als spreker Hans Meek die het boek Ecologica schreef. Thema: Fossiele energie 

raakt op. De lezing zal plaatsvinden op 3 of 4  oktober. Verdere informatie volgt. 

 

4. Terugblik 2017 

De voorzitter, Allard van Krevel kijkt terug op het jaar 2017. Hij verwijst naar de website en de nieuwsbrieven die 

regelmatig worden verstuurd. Bij een aantal belangrijke zaken staat de voorzitter stil. 

Op dit moment  hebben we 127 leden. Dat is een stijging van 51 leden , voornamelijk door toetreding van deelnemers 

aan het Arcus project. 

De coöperatie is bezig om het thema Mobiliteit verder uit te werken door het opzetten van een project: delen van een 

auto. Dit blijkt best ingewikkeld. Nader onderzoek is nodig. 

Het afgelopen jaar is er veel contact geweest met de gemeente. Ze denken mee en geven financiële steun. De ge-

meente heeft als doelstelling om in 2030 energie neutraal te zijn. ECL wordt bij vele projecten genoemd. 

Windenergie: de gedragscode van de gemeente Wijchen beperkt de initiatieven. In 2019 vindt de evaluatie van de 

gedragscode plaats. Signalen naar de gemeente kunnen tot gevolg hebben dat er eerder wordt geëvalueerd. 

Educatieve programma’s: schoolbezoeken aan de Hagert waren mondjesmaat. Vanuit ECL zijn Jan Peters, Joop Blok-

land, Chris Vennekens en Ton Baaijens betrokken. Verder heeft de coöperatie meegewerkt aan een filmpje voor het 

VWO. 

Projecten:  

− Zonneakker Leur draait prima. Er zijn wat technische problemen maar dit heeft slechts tot een beperkt energie-

verlies geleid. Er is ook een prestatie garantie. De contractvorm met stichting Dichterbij is omgezet in een nieuwe 

overeenkomst. De Stichting betaalt nu een vast huurbedrag dat overeenkomt met de geleverde energie. 

− Zonnedak ‘t Mozaïek loopt heel goed. Het doet precies wat het moet doen. Vanwege de schommelende ener-

gieprijs willen we het risico verkleinen op minder inkomsten door een andere contractvorm. Het voorstel ligt nu 

ter ondertekening bij de nieuwe directeur van ’t Mozaïek. 

− Zonnedak Arcus is in maart opgeleverd en de opening heeft plaatsgevonden. Het project draait naar tevreden-

heid. Op de website zij de opbrengsten te zien. Eerste uitkering van het rendement wordt over de periode maart 

tot eind dit jaar verrekend. De teruggave van de btw is vandaag overgeschreven. 
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5. Financiële jaarcijfers 2017 

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

als vrijwilliger de financiële administratie van de coöperatie. De presentatie van de jaarrekening wordt op de website 

geplaatst. 

− Zonneakker Leur. Opbrengst iets hoger dan was voorspeld door de huuropbrengst en SDE+-subsidie. 

− Groot onderhoud ’t Mozaïek. Hiervoor heeft de gemeente een voorschot gegeven. Het gaat dan om het wegne-

men en weer plaatsen van de zonnepanelen. Mochten we het geld niet gebruiken dan wordt het teruggestort bij 

de gemeente. De Gemeente is zelf verantwoordelijk voor het dak. 

− Contributiegelden. Geld dat over is wordt geparkeerd op de balans als reservering, anders is het winst. Daardoor 

hoeft ECL minder belasting te betalen. 

 

6. Kascontrole 2017 

De kascontrole is uitgevoerd door Jan Peters en Rina Pijnappels. Zij zeer tevreden en geven hun goedkeuring. Jan 

Peters treedt af. Gerard de Wit , reserve, wordt nu lid van de commissie. Dick Vogelzang meldt zich aan als reservelid. 

De aanwezige leden verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

7. Voorstel tot donatie aan zonne-energieproject voor twee scholen in Senegal, Zambia 

Bestuurslid Ton Baaijens geeft een toelichting op het project. Door de grote aidsepidemie zijn er erg veel weeskinderen 

in dat gebied. De vraag is om de Stichting Zambridge (een stichting die is opgezet door artsen die in dat gebied hebben 

gewerkt)  te ondersteunen bij het project om voor twee scholen zonnepanelen te realiseren voor de energievoorziening 

om zo de kinderen ook ’s avonds les te kunnen geven. Er zijn namelijk maar twee scholen en 600 kinderen. Er heeft 

inmiddels een discussie in het bestuur plaatsgevonden. We zijn als energiecoöperatie niet gericht op maximale winst 

maar op redelijke rendementen voor deelnemers aan duurzame-energieprojecten. Indien de kas het toelaat kunnen 

we duurzame-energieprojecten van anderen (beperkt) steunen. Het voorstel aan de ALV is om een deel van het over-

schot aan contributiegelden, €1.500,--, te doneren aan dit project. Vraag vanuit de ALV: komt het geld daar wel terecht? 

Ton geeft aan dat we daarvan uit kunnen gaan. Er is Nederlandse betrokkenheid bij dit project. GreenLink voert uit en 

ook Wilde Ganzen is betrokken. De Wilde Ganzen heeft een keurmerk. Vanuit de ALV komt de vraag of het bestuur 

een beeld heeft hoe in de toekomst om te gaan met soortgelijke projecten. Het bestuur geeft aan dat zij het voornemen 

heeft om dit jaar beleid te maken voor dit onderwerp. ALV gaat akkoord met voorstel voor donatie. 

 

8. Begroting 2017 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Bestuursaangelegenheden 

Er wordt een rooster van aftreden gemaakt. Het bestuur zoekt nieuwe leden en doet een oproep aan de coöperatiele-

den om toe te treden tot het bestuur. Dick Vogelzang stelt zich voor en zal toetreden als aspirant bestuurslid. 

 

10. Toekomst 

De voorzitter geeft een toelichting op mogelijk toekomstige projecten. 

− Mobiliteit: de ALV wordt uitgenodigd om mee te denken. 

− Bergharen: sommige bedrijven willen hun dak ter beschikking stellen voor een zonne-energieproject in samen-

werking met omwonenden. Het betreft wellicht een postcoderoos project waarbij de subsidie aan de deelne-

mers wordt verstrekt. Vraagt nader onderzoek wat betreft de administratie de betrokken energieleverancier. 

Inmiddels is een postcodeproject wat interessanter geworden doordat de subsidie verhoogd is en de admini-

stratieve lasten lager zijn geworden. De sterkte van de daken dient onderzocht te worden waarvoor aan de ge-

meente voorfinanciering is gevraagd. Indien het dak niet geschikt is betaalt de gemeente het onderzoek, bij 
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gebleken geschiktheid worden de kosten in het project verrekend. Joep van Doornik verleent zijn medewerking 

aan dit project. 

− Landeigenaren in Wijchen die grond ter beschikking wil stellen. Vraag :Willen we het op daken of in weiden? 

Vanuit de ALV wordt de opmerking gemaakt dat het sociale aspect bij grote grondgebonden projecten wordt 

gemist. Het bestuur zal wellicht een bijzondere ledenvergadering uitschrijven waarbinnen deze vraag door de 

leden nader wordt onderzocht. 

 

11. Rondvraag 

Gevraagd  wordt naar  een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur. Die zal binnenkort worden afgeslo-

ten. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voegt nauwelijks iets toe. De opmerking wordt gemaakt dat de website 

verbeterd kan worden. Dick Vogelzang meldt Ziva hiervoor aan. Hoe staat het met de AVG? Het  bestuur is daarmee 

bezig. Dick Vogelzang biedt zijn medewerking aan. Er wordt een waardering naar het bestuur uitgesproken. Is het nog 

steedse mogelijk om gebruik te maken van het educatieve programma? Ja, inschrijven via het cultuurknooppunt Wij-

chen. 

 

12. Sluiting 

Voor belangstellenden is het mogelijk om naar het dak van de Arcus te gaan voor de bezichtiging van de zonnepanelen. 

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

 

 

*** 


