NOTULEN
Notulen ALV (Algemene Leden Vergadering)
Energiecoöperatie 2030.nu U.A.
Datum: 28 mei 2019
Locatie: Danne Ateliers, Straatweg 66 te Breukelen
Aanwezige leden: Alex van Kampen, Ronald van Tongeren, Nel Takke, Joseph Toonen, Paul van
de Bovenkamp, Bouwe Hofstee, Jacob Boele, Sido Sinnema, Joke van Veen, Eva Meijssen, Denise
Visser, Ineke Ooms, Christiaan Kruiswijk
Aanwezig namens bestuur 2030.nu: G
 uus Ydema (voorzitter), Nol Herfkens (secretaris), Eelco
Boers (penningmeester)
Aanwezig namens 2030.nu: A
 nnet Koops, Frans te Braake

1.

Opening door de Voorzitter/vaststelling agenda
De voorzitter, Guus Ydema, heet iedereen welkom en geeft een traktatie voor het feit dat
het project een goede voortgang gemaakt heeft.

2.

Status PostCodeRoos project Polder Nyenrode
De constructie van PostCodeRoos (PCR) project Polder Nyenrode is klaar, alles is
geïnstalleerd, het wachten is op Stedin voor de aansluiting van de elektriciteit.
Financiën/constructie PCR Polder Nijenrode: er is € 72.000,- ingelegd door de deelnemers,
daarvan zijn panelen betaald. Het project is binnen het budget afgerond volgens de offertes
die door Groenpand zijn gemaakt. De betalingen zijn allemaal verricht. Er is een kleine
meevaller voor de verdere inrichting van ongeveer € 1000,-. Wel is binnen de begroting het
vermogen iets hoger geworden; de panelen waren voor 270 Wp (wattpiek) per paneel
aangeboden en zijn geleverd met 275 Wp. Dus een kleine verbetering van de business
case.
De BTW wordt terugbetaald, dus wij betalen geen BTW.
Aan het eind van het jaar wordt er een verklaring uitgegeven voor de energie die geleverd
is per paneel. De coöperatie beveelt aan om om te schakelen naar energieleverancier OM
Nieuwe Energie.

3.

Voorstellen leden en vorming bestuur PCR
Er zijn 3 bestuursleden voor de coöperatie: Guus Ydema als voorzitter, Nol Herfkens als
secretaris en Eelco Boers als penningmeester.Zij zijn ingeschreven als bestuurders in de
KvK.

4.

Huishoudelijk reglement
Er is nog geen huishoudelijk reglement, de statuten zijn voldoende. In de komende periode
zal worden nagegaan of een aantal zaken geregeld dienen te worden in een huishoudelijk
reglement. Dit zal in de volgende vergadering aan de leden worden voorgelegd.

5.

Benoeming 2 leden Kascommissie 2019
Er zijn 2 leden in de kascommissie benoemd.Dat zijn Bouwe Hofstee en Joseph Toonen. De
cijfers voor 2018 zijn onder voorbehoud van akkoord van de kascommissie en worden als
zodanig goedgekeurd door de aanwezige leden op de vergadering.

6.

Jaarcijfers 2018 en décharge bestuur
Er is een subsidie van de Gemeente Stichtse Vecht van € 9000,- gekomen via de Stichting
Duurzame Vecht. Dan is er € 4000,- betaald aan de notaris voor de statuten, recht van
opstalovereenkomst, het creëren van de website en het maken van een logo. Voor het PCR
Project Nijenrode zijn er verder specialisten ingehuurd en zijn ledenavonden georganiseerd
voor totaalbedrag van € 5100,-. Er zijn bankkosten gemaakt voor € 50,- en er is € 50,betaald voor een cursus bij Hier Opgewekt (dit is het congres wat gaat over PCR projecten).
De winst- en verliesrekening van 2018 wordt goedgekeurd door de leden en de
penningmeester wordt gedechargeerd onder voorbehoud van het verslag van de
kascommissie.

7.

Energiecontracten bij OM Nieuwe Energie
2030.nu is lid van deze coöperatieve energiemaatschappij, waardoor het mogelijk is onze
geproduceerde stroom via OM Nieuwe Energie aan onze leden terug te leveren.
OM Nieuwe Energie regelt de certificaten voor de geproduceerde stroom in 2019 uit ons
Postcoderoosproject Polder Nijenrode. Dit geldt voor de leden, die OM Nieuwe Energie als
energieleverancier hebben. Indien leden andere energieleveranciers hebben, ontvangen zij
van 2030.nu een factuur van €25,- voor de elektriciteitsafrekening en €25,- voor de
gasafrekening (conform ledenovereenkomst). OM Nieuwe Energie regelt de eventuele
overstap van energiemaatschappij.

8.

Administratieve zaken certificaathouders
De certificaten refereren aan de EAN-code en de postcode. 2030.nu zal deze informatie bij
de leden verzamelen.

9.

Wat verder ter tafel komt
● 2030.nu streeft naar een energieneutraal Stichtse Vecht in 2030. Is ook actief in
ontwikkeling van zonnevelden met o.a. partner Begro/Ventolines op basis van 50%
participatie van burgers Stichtse Vecht.
● tijdstip ALV: leden hebben voorkeur voor aanvang 19.30 uur.
● toelichting door de penningmeester, dat installatie is verzekerd tegen diefstal en
brand.
● mogelijke schaduwwerking bomen naast stal: wordt door Dick van Woudenbergh in
de gaten gehouden. De panelen voor zijn boerderij/bedrijf liggen ook op het dak op
de lagere gedeelten van het dak.

10.

Rondvraag
Geen vragen

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

