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1. Opening 

a. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een strak tijd-

schema i.v.m. energiedebat 20:15 uur, weinig ruimte voor vragen, deze kunnen altijd nog achteraf 

gesteld worden. 

 

2. Vaststelling verslag ALV 2021 

a. Er zijn geen vragen of reacties, het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 

4. Terugblik 2021 

a. Mari van Wanroij en Bram Peperzak zijn tot bestuur toegetreden. 

b. Energieprijzen zijn in 2021 gestegen, effecten op projecten: Leur en Mozaïek hebben ‘last’ van de 

prijzen, bij Arcus en TWZ is hiervoor correctie in huurcontract opgenomen waarmee hogere prijzen 

worden gecompenseerd. 

c. Administratie verder geautomatiseerd. 

d. 3 kleinere projecten: helaas financieel niet rond te krijgen. 

e. Bankhoef; Bv’s opgericht (50/50 eigendom met Pure Energie). 

f. Toekomstvisie en jaarplan opgesteld. 

g. Reguliere (beheers-)werkzaamheden bestaande projecten. 

 

5. Financiële jaarcijfers 2021 

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

aan projecten en voert als vrijwilliger de financiële administratie van de coöperatie. De presentatie 

van de jaarrekening wordt op de website geplaatst. 

b. Uitleg waarom uitkeringen ondanks hogere energieprijzen tegenvallen: verhuurconstructie + als ge-

volg van naheffing KIA + door gestegen energieprijzen zijn de subsidie-inkomsten (SDE) lager. 

c. Inkomsten in 2021: contributies, hiervan € 2491 aangewend voor Bankhoef. Dit bedrag is echter 

reeds in 2020 onttrokken aan het overschot van de algemene inkomsten van de voorgaande jaren  

(en dus al in de jaarrekening van 2020 verwerkt). 

d. Balans: lager i.v.m. afschrijvingen op bestaande projecten (nu ca 4 ton aan bezittingen). 

 

6. Kascontrole 2021 

a. Kascontrolecommissie 2022: Martin Hesdahl en Dick Vogelzang. 

b. Martin licht proces toe, heeft vastgesteld: er is niet gesjoemeld, bankafschriften gecontroleerd, 

advies: decharge voor financieel beleid 

→ Decharge voor financiële beleid en begroting 2022. 

 

7. Begroting 2022 

a. Penningmeester: belangrijkste wijziging: nieuwe posten voor zowel inkomsten en uitgaven t.b.v. 

nieuwe activiteiten (o.a. energiecafés). 

b. Eerder werden projectkosten ook als algemene kosten aangewend, voorstel is vanaf 2022  

€ 1 euro per zonnestroomdeel aan te wenden voor algemene uitgaven. 

c. Vraag uit publiek: bij start projecten was niet duidelijk dat van uitkering €1,- naar algemene mid-

delen zou gaan, dit gaat ten koste van het rendement  

Antwoord voorzitter: 
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Het betreft hier eigenlijk geen onttrekking aan projecten maar het toerekenen van kosten aan pro-

jecten. Tot voor kort hebben we administratieve projectkosten (bankkosten, accountantskosten, 

kosten voor administratiesoftware) betaald uit algemene middelen omdat we daarvan voldoende ik 

kas hadden en het niet uitgaven aan andere projecten en doelen die we hebben. In 2022 worden 

we wat breder actief en die activiteiten willen we betalen uit de contributie-inkomsten. Om finan-

cieel gezond te opereren dienen de administratieve projectkosten dan door de projecten zelf be-

taald te worden. Een verdeelsleutel naar omvang van de projecten en deelname aan de projecten 

vinden we daarbij redelijk en is qua complexiteit te overzien. Daarmee ontzien we tegelijkertijd 

leden die geen deelname in een project hebben, want die zijn er inderdaad. De afgelopen jaren 

zijn de rendementen op de projecten dan ook (deels ver) boven verwachting geweest. Met deze - 

wat ons betreft terechte - bijsturing blijven de rendementen op een meer dan redelijk niveau, an-

dere effecten als energieprijsvariaties daargelaten. 

 

8. Bestuursaangelegenheden 

a. Aftredend: Jaap Schoenmaker en Chris Vennekens. 

b. Jaap: ‘blijf betrokken bij ECL (als vrijwilliger en bestuurslid Bankhoef)’ 

c. Oproep tot aanmelding meer bestuursleden (huidige secretaris vervult voorlopig rol van penning-

meester). 

 

9. Beleidsplan 2022 – 20024 en jaarplan 2022 

a. Allard: focus op opwekking (zon, wind) en opslag (accu). 

b. Daarnaast: ECL als gesprekspartner van gemeente. 

c. Werken aan naamsbekendheid, groei (gekoppeld aan nieuwe projecten). 

d. Nieuwe projecten (Bankhoef, zonnecarports, RES, overleg met gemeente, energiecafés, zoeken 

naar mogelijkheden om mensen met smalle beurs mee te krijgen in de energietransitie). 

e. Thema’s met kartrekkers vanuit bestuur, evt. aangevuld met vrijwilligers. 

f. Vraag uit publiek: professionalisering en groei, waar ligt grens? Blijft ECL een vrijwilligersorganisa-

tie? 

→ ECL: energietransitie is veelal complexe materie dus enige groei + professionalisering is ook 

noodzakelijk, projecten als Bankhoef vragen ook om professionalisering. 

 

10. Ontwikkelingen Zonnepark Bankhoef 

a. Toelichting door Frans Dolmans: lid ECL en bestuurslid Bankhoef B.V.: 

Landschappelijke inpassing is moeizaam traject, veel onderzoeken noodzakelijk, provincie eist sig-

nificante verbetering natuurwaarden (flora en fauna).  

Huidige plan is in onze ogen in orde maar ecologen van de provincie blijven kritisch  

Volgende stap: aanvraag omgevingsvergunning en aansluiting energienet. 

Pas daarna: voorbereiden bouw (incl. financial close – crowdfunding, financiering) 

b. Vraag uit publiek: wie betaalt huidige projectkosten? 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met Pure Energie afgesloten: voorschot door en voor risico 

van Pure Energie 

c. Vraag uit publiek: huidige plan is toch al verbetering voor de natuur?  

Vinden wij (en ook gemeente) ook maar provincie is nog niet tevreden 

 

11. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen 

 

12. Sluiting 

a. Dank voor jullie komst, uitnodiging om aansluitend energiedebat bij te wonen 

 

 


