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1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is
de vijfde algemene ledenvergadering sinds de oprichting van de coöperatie.
• De voorzitter legt uit dat we gedwongen door Covid-19 de ALV dit jaar online
moeten houden en introduceert Oswin Carboex die de vergadering technisch in
goede banen zal leiden en Vincent Ariaens die later de jaarcijfers zal toelichten.
• De chatfunctie (voor het stellen van vragen) en de peilingfunctie (voor het
verzamelen van de stemmingsuitslagen) wordt getest door alle deelnemers.
• Er wordt een filmpje van de projecten getoond (ook te zien op
https://www.energiecooperatieleur.nl/).
2. Vaststelling verslag ALV mei 2019
• Er zijn geen vragen of reacties, het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
4. Terugblik 2019 / 2020
• Nieuw project gerealiseerd: TWZ (twee Wijchense daken: Suikerberg en ’t
Achterom).
• Nieuw administratiepakket in gebruik genomen: Econobis.
• Nieuw project gestart samen met Pure Energie: Zonnepark Bankhoef.
• Eerste lustrum kon vanwege de omstandigheden niet gevierd worden, mogelijk
volgend jaar.
5. Financiële jaarcijfers 2019
• De jaarcijfers worden toegelicht door Vincent Ariaens. Hij is lid van de coöperatie,
deelnemer aan projecten en voert als vrijwilliger de financiële administratie van de
coöperatie. De presentatie van de jaarrekening wordt op de website geplaatst.
• Vraag: waarom is kapitaal in 2019 afgenomen? Antwoord Vincent: winst van de
projecten wordt direct uitgekeerd, door afschrijvingslast worden bestaande
projecten minder waard.
6. Kascontrole 2019
• De kascontrole is uitgevoerd door Claudi Teijgeler en Gerard de Wit.
Zij zijn tevreden en geven hun goedkeuring.
• Jaap Schoenmaker (penningmeester) licht de werkwijze (dit jaar voor het eerst
gecontroleerd aan de hand van een checklist) en het verslag van de
kascontrolecommissie 2019 toe.
• De leden verlenen decharge aan het bestuur (middels een peiling) voor het
gevoerde financiële beleid.
• Gerard de Wit treedt af als lid van de commissie, voorzitter doet oproep aan de
leden om zich aan te melden voor de kascontrolecommissie.
7. Begroting 2020
• Begroting wordt toegelicht door Jaap Schoenmaker, reservering voor lustrum zal
(waarschijnlijk) worden doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Covid-19.
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• Er zijn geen vragen en daarmee is de begroting goedgekeurd.
Bestuursaangelegenheden
• Volgens het rooster van aftreden treden bestuursleden Jaap Schoenmaker en Joop
Blokland af. Beiden stellen zich wederom herkiesbaar. Via een stemming worden zij
herkozen als bestuurslid.
• Arno Akkermans wordt via stemming aangenomen als nieuw bestuurslid en zal de
rol van secretaris op zich nemen.
• Voorzitter doet een oproep onder de leden voor nieuwe bestuursleden.
Vraag: wat doet een bestuurslid zoal? Antwoord: Naast de specifieke functies
(voorzitter, penningmeester en secretaris) kan dat gaan om allerlei taken zoals:
bijhouden website, communicatie, nieuwe projecten ontwikkelen of bijhouden
ledenbestand. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en ideeën om tot uitvoer te
brengen.
Stand van zaken project TWZ
• Inmiddels zijn beide daken van project TWZ opgeleverd, al bijna een half jaar leveren
de daken stroom (en subsidie) op.
Informatie over ontwikkelingen Zonnepark Bankhoef
• Bestuurslid Joep van Doornik licht de ontwikkelingen toe.
• Ontwikkeling samen met Pure Energie, locatie ligt ten zuiden van Hernen tussen de
A50 en de Hernense weg, 25 ha waarvan minimaal 25% voor ecologische
verbetering en landschap.
• Voorspelling opbrengst: 18.000.000 kWh/jaar (is circa 10% stroomverbruik in de
gemeente Wijchen).
• Peiling in voorjaar: mandaat gekregen van de leden voor ingaan van de planfase.
• Inmiddels is Zonnepark Bankhoef door de gemeente Wijchen als beste plan (uit 18
ingediende initiatieven) gekozen.
• Binnenkort volgt een nieuwe peiling onder de leden voor de ontwikkelfase.
• Vraag van een lid: om welke redenen hebben (6) leden tegen gestemd bij de
ledenraadpleging? Meest voorkomende reden die genoemd is: tegen zonnepanelen
op landbouwgrond.
Rondvraag
• Er zijn geen vragen.
Sluiting
• Voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid op afstand, hopelijk volgende keer
weer een ALV op lokatie, eventueel in combinatie met een lustrumfeest.

