
NOTULEN

Notulen ALV (Algemene Leden Vergadering)
Energiecoöperatie 2030.nu U.A.

Datum: 03 mei 2021
Locatie: videoconference via Google Meet

Aanwezige leden:Jacob Boele, Bouwe Hofstee,Eva Meijssen/Eva Maaskant-Nagel,Sido
Sinnema,Alex van Kampen, Ronald van Tongeren,Maaike Bruggink, Joke van Veen,Peter de Bouter,
Frans te Braake,Cock van der Kaay, Rik Peeters, Diny Wijnmaalen, Esther Hardy,Eelco Boers, Guus
Ydema, Nol Herfkens,
Afmelding ontvangen van: Christiaan Kruiswijk, Denise Visser, Marjolein van der Horst
Aanwezig namens bestuur 2030.nu: Guus Ydema (voorzitter), Nol Herfkens (secretaris), Eelco
Boers (penningmeester),Esther Hardi (lid),
Aanwezig namens Stichting Duurzame Vecht: Annet Koops, Frans te Braake,

1. Opening door de Voorzitter/vaststelling agenda
De voorzitter, Guus Ydema, heet iedereen welkom en legt de spelregels van de
videovergadering uit. Ieder is akkoord dat vergadering wordt opgenomen voor
verslaglegging.
Voorzitter begint met een dankwoord aan Rik Peeters en Diny Wijnmalen. Beiden hebben
zich buitengewoon ingezet voor de coöperatie en nemen nu afscheid.
Diny is vanaf 2012 met Guus Ydema actief geweest als initiator van Stichting Duurzame
Vecht (SDV) om de energietransitie in Stichtse Vecht te versnellen. Reeds in 2012 vonden
eerste initiatieven voor PostCodeRoos projecten plaats en SDV organiseerde in 2013 een
dag van de duurzaamheid. In 2016 was zij kwartiermaker voor de Energiecoöperatie
2030.nu en duwer voor PCR Polder Nijenrode.
Rik heeft zich vanaf 2016 bij SDV geconcentreerd op energiebesparing activiteiten en heeft
deel uitgemaakt van het SDV/2030.nu team om de transitie in SV vorm te geven.Hij heeft
succesvol een grote groep enthousiaste energieambassadeurs in de SV georganiseerd.
Tevens is hij de motor geweest voor duurzame projecten bij sportverenigingen en in
Maarssen zijn succesvol projecten bij de hockey en voetbal gerealiseerd.
De voorzitter zal Diny en Rik per post een gepast presentje doen toekomen

2. Vaststelling notulen ALV 2020
Notulen worden zonder commentaar vastgesteld

3. 3.1.Jaarverslag 2020
Presentatie wordt  uitgelegd door voorzitter en is te vinden onder stukken op website
2030.nu en als bijlage 1 aan deze notulen

3.2 Toelichting en vaststelling jaarrekening 2020
Door penningmeester uitgelegd en te vinden op website 2030.nu onder ALV 2021 en als
bijlage 2 aan deze notulen.

3.3 Verslag Kascommissie



Bouwe Hofstee en Maaike Bruggink hebben samen de jaarrekening onderzocht,
aanwijzingen gegeven om cijfers nog beter inzichtelijk te maken en rapporteert dat de
cijfers een getrouw beeld geven van de financiën van de coöperatie.
Zij rapporteren aan de vergadering dat de uitleg van de penningmeester duidelijk is en dat
zij de transacties en contracten hebben geverifieerd.
De activa (panelen) zijn aanwezig en de liquide middelen staan op de bank.
Het vermogen en het resultaat zijn goed weergegeven.
Op grond van hun bevindingen adviseren zij de vergadering het bestuur kwijting te
verlenen voor het bestuursjaar 2020.

3.4 Decharge bestuur
De ALV verleent op basis van het verslag van de kascommissie onder digitaal applaus
kwijting aan de bestuurders.
De Voorzitter dankt de leden van de Kascommissie voor hun gewaardeerde inspanningen
en bedankt de penningmeester voor al zijn vele en voortreffelijke werk.

3.5 Benoeming Kascommissie
De werkzaamheden van de kascommissie worden door de vergadering zeer gewaardeerd
en zij zijn bereid om ook voor het jaar 2021 de kascommissie te vormen, waarbij het voor
Bouwe Hofstee wel zijn laatste jaar zal zijn.

3.6 Bestemming batig saldo 2020 PCR Polder Nijenrode
De deelnemers ontvangen volgens de PCR regeling teruggave van hun energiebelasting
van het door hun panelen geproduceerde aantal kWh. Dit gaat buiten de boekhouding van
de coöperatie om.Daarnaast  zijn zij gerechtigd tot bestemming van het batig saldo op de
winst en verlies rekening van het jaar 2020.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester om per paneel een
bedrag van €11 uit te keren en het resterende deel van het batig saldo aan de reserves toe
te voegen.

4. Herbenoeming bestuursleden
Bestuursleden Guus Ydema, Eelco Boers en Nol Herfkens hebben de statutaire bestuur
termijn van 3 jaar voltooid.Zij zijn bereid een 2-de termijn te aanvaarden. Er worden vanuit
de vergadering geen tegenkandidaten voorgedragen en de vergadering aanvaard hun
nieuwe bestuurstermijn.

5. Lidmaatschap €10-leden
De Voorzitter doet een oproep aan alle aanwezigen zich in te spannen om meer €10-leden
te werven onder familie, vrienden en kennissen. Deze leden kunnen dan ook meepraten
over de koers in de energietransitie van Energiecoöperatie 2030.nu en daar invloed op uit
oefenen. Zij zijn niet gerechtigd tot de financiële voordelen van specifieke projecten van
2030.nu , waar leden een aandeel in gekocht hebben.
Er komen meerdere suggesties uit de vergadering om het aantal leden te verhogen:

- Stukjes in de VAR
- digitale flyers sturen
- actief lidmaatschap OM Nieuwe Energie promoten via diverse media

In dat kader vraagt Voorzitter ook om meer assistentie met communicatieondersteuning.
Eenieder  die EC 2030.nu kan helpen met sociale media, evenementen organiseren,
projectassistentie, de website, wordt van harte opgeroepen met Guus contact op te nemen.

6. Het jaar 2021



.Recent werd door Ed Nijpels, nationaal coördinator Energiebesparing ???? voor 2030 een
Hogere ambitie van 55% verlaging van de CO2 bekend gemaakt. Verwacht wordt dat dit in
de kabinetsformatie een belangrijke rol gaat spelen en dat voor het nieuwe kabinet
moeilijke keuzes op energiegebied onvermijdelijk zijn. Dit kan voor het perspectief van
Energiecoöperatie gevolgen hebben. Wij zouden nog meer moeten doen om de
energietransitie ook in Stichtse Vecht te versnellen
. RES U-16 Voor Stichtse Vecht heeft de raad nu het zonnevelden beleid goedgekeurd met
een bijdrage van 0,1TWh . Dit komt neer op 100 ha zonnevelden in 2030. Het
uitvoeringsplan om zonnevelden aan te leggen is nog niet goedgekeurd en loopt vertraging
op omdat raadsfracties veel weerstand creëren.
. Samenwerking tussen Stichting Duurzame Vecht en Energiecoöperatie 2030.nu zal worden
geintensifeerd omdat beiden in SV dezelfde doelstellingen nastreven.

Begroting 2021
Inkomsten

PCR Nijenrode EUR   4.000 (opwek en leden)
100% coöperatief project: EUR 40.000 (subsidie en ontw.fonds)
nieuwe projecten: EUR   6.000 (subsidie)
Zon op dak (SCE): EUR 22.000 (subsidie, in aanvraag)
Algemene kosten: EUR    1.000 (leden en OM-marge)

Verwacht resultaat
Resultaat voor afschrijving: EUR 1.930,-
Afschrijving                             -/- EUR 3.456,-
Resultaat na afschrijving      -/- EUR 1.526,-

7. Projecten

7.1 Status PostCodeRoos project Polder Nyenrode
Het jaar 2020 heeft een hoge stroomproductie opgeleverd. De teruggave van de
energiebelasting aan de individuele leden is helaas vrij moeizaam verlopen, omdat de leden
die niet zijn aangesloten bij OM NIeuwe Energie daar zelf zorg voor dienen te dragen. De
coöperatie beveelt aan om om te schakelen naar energieleverancier OM Nieuwe Energie die
de energiebelasting gratis terug vraagt bij de belastingdienst.
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 elektriciteits afrekening en €25,- voor de gas
afrekening (conform ledenovereenkomst). OM Nieuwe Energie regelt de eventuele overstap
van energiemaatschappij

Het bestuur is steeds bereid om  individuele leden te assisteren bij het terugkrijgen van hun
energiebelasting bij de diverse energiemaatschappijen.

7.2 Project zonneveld Loenersloot
Samen met partner Begro (ieder 50%) wordt een project van 33 ha in concept
aangevraagd  voor vergunning.
Project wacht op beleid gemeente SV waar en onder welke voorwaarden zonnevelden
mogelijk zijn in SV.



8. Wat verder ter tafel komt
Geen onderwerpen

9. Rondvraag
Geen vragen

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar digitale aanwezigheid.
De videocall verliep uitstekend, mede door de mogelijkheid te chatten, waardoor vragen
zonder onderbreking goed behandeld konden worden.
De sfeer was positief en vergadering was binnen de gereserveerde tijd afgelopen

Bijlage 1: Presentatieslides bij onderwerp 3.1: jaarverslag 2020 voorzitter
Bijlage 2: Presentatieslides bij onderwerp 3.2: jaarverslag 2020 penningmeester


