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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is de vierde algemene leden-

vergadering sinds de oprichting van de coöperatie. 

Bestuurslid Chris Vennekens is wegens vakantie afwezig. 

 

2. Vaststelling verslag ALV mei 2018 

Opmerking: pagina 3, onder agendapunt 11, "Ziva" veranderen in "zich". 

Vraag naar aanleiding van het verslag: Is de bestuursaansprakelijkheid geregeld? De voorzitter antwoordt dat de 

bestuursaansprakelijkheid is geregeld. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededeling: de organisatie “Burgers geven energie” trekt met een circustent de regio door. In de circustent 

vindt discussie plaats met lokale politici over de energiestrategie . Op 17 juni staat ze in Wijchen in de kasteel-

tuin. Welkom voor alle leden van de coöperatie. 

 

4. Terugblik 2018 

De voorzitter, Allard van Krevel kijkt terug op het jaar 2018. Het overzicht van 2018 wordt gepresenteerd op enkele 

dia's. 

Er zijn dit jaar geen specifieke nieuwe projecten opgestart, wél zijn we nieuwe zonnestroomprojecten aan het ver-

kennen: Bergharen, ’t Achterom en Suikerberg in Wijchen. De projecten worden als burgerparticipatie opgestart. 

Het betreft gebouwen van de gemeente en een bedrijfsgebouw (Bergharen). Voor het project Bergharen worden 

de bewoners van Bergharen als eerste benaderd. 

In een bijzondere ledenvergadering zijn door de aanwezige leden bijdragen geleverd voor een op te stellen be-

leidsplan. Het concept wordt vanavond aangeboden ter vaststelling. Een onderdeel daarvan is het mobiliteits-

plan. 

In 2018 is de relatie met de gemeente aangehaald: Eens per drie maanden vindt een gesprek plaats met de betref-

fende wethouder Titus Burgers plus beleidsmedewerkers. De energievisie van de gemeente Wijchen is onderwerp 

van gesprek. 

Verder groeit de coöperatie en is gekeken of de administratieve lasten van de drie projecten  uitbesteed kunnen 

worden. Een verkenning voor een specifiek administratiepakket voor de coöperatie is gaande. 

Inmiddels staat de uitwerking van de privacywet op de website. 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Projecten: dia met overzicht van de 3 projecten. De voorzitter geeft aan hoe de verschillen in rendementen tussen 

de drie projecten zijn te verklaren: 

• Prognoses worden gevormd door bepaalde aannames (gemiddelde  instraling per jaar). Hoe meer instraling, 

hoe meer opbrengst. Met de leverancier is  een  gegarandeerde opbrengst afgesproken. Er zijn marges tussen 

voorspelde opbrengst en gegarandeerde opbrengst. De garantiemarge per project is verschillend. 

• Veranderende inkomsten door wet- en regelgeving. 

• Variatie in stroomprijs. 

• Vennootschapsbelasting. 
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5. Financiële jaarcijfers 2018 

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. 

 

6. Kascontrole 2018 

De kascontrole is uitgevoerd door Rina Pijnappels en Gerard de Wit.. Zij zijn tevreden en geven hun goedkeuring. 

Rina Pijnappels treedt af . Claudie Teijgeler meldt zich aan als  lid van de commissie. De aanwezige leden verlenen 

decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

7. Begroting 2018 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

8. Bestuursaangelegenheden 

Ton Baaijens en Martine van Aalderen treden af als bestuurslid. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet. Dick 

Vogelzang en Joep van Doornik worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Zij worden beiden door de ALV 

aangenomen. Het bestuur zoekt nieuwe leden en doet een oproep aan de coöperatieleden om toe te treden tot 

het bestuur. Er wordt vooral een nieuwe secretaris gezocht.  

 

9. Toekomst en vaststelling beleidsplan 

Ton Baaijens geeft een korte  toelichting op het conceptbeleidsplan dat door het bestuur is opgesteld naar aan-

leiding van de  bijdragen van de leden die op de bijzondere ledenvergadering is gevraagd. Er zijn geen op- en 

aanmerkingen via een amendement ontvangen. Hiermee is het conceptbeleidsplan aangenomen door de ALV. 

Het onderdeel mobiliteit van het beleidsplan is al in uitvoering genomen door de bestuursleden Ton Baaijens  

en Joop Blokland. Ton Baaijens geeft een toelichting op  het onderzoek dat zij hebben gedaan aan de hand van 

een korte presentatie. De provincie Gelderland  heeft geld beschikbaar gesteld voor elektrische deelauto’s . De 

ALV heeft als voorwaarde gesteld dat er geen financiële risico’s genomen mogen worden. Echter, er wordt  een 

grote inzet door bestuur en leden gevraagd. Daarnaast zijn er commerciële partijen op de markt en de elektri-

sche auto-ontwikkeling groeit snel. Voorstel: voorlopig geen actie van het bestuur. Voorstel wordt aangenomen 

door de ALV. 

Vraag: Zijn er ook mogelijkheden voor hybride auto’s in het provinciale project?  Nee, er wordt alleen voor  elek-

trische auto’s een bedrag van  €5.000,-- per auto beschikbaar gesteld 

 

10. Deelname in regionaal overleg energie coöperaties 

Bestuurslid  Jaap Schoenmaker geeft aan dat het bestuur de regionale bijeenkomsten van energiecoöperaties 

bijwoont. Aanwezig zijn de coöperaties van Arnhem en Nijmegen, Rijn IJssel, Wiek 2 en Beuningen. Beuningen is 

bezig met  vier windturbines aan A-73.  Voor het tweede overleg is  ECL gastheer.  

Vraag: samenwerking met Druten? In Horssen is een energiecoöperatie waar sporadisch contact mee is geweest, 

verder zijn er geen verbanden. 

 

11. Rondvraag 

Hoe staat het bestuur ten opzichte van kernenergie? Antwoord: het bestuur richt zich voorlopig op de zonnepa-

nelen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en nodigt  iedereen uit voor een drankje . 

 

*** 


