
Notulen Algemene Ledenvergadering Zon4Ons te Ezinge - 12 december 2018; 20.00 uur 

Bestuur: Ietse Pestoor , Jan de Vries, Fred Hendriks, Jan de Keijzer en Peter Kremer 

Adviseur: Walter Walraven 

 

 

1. Welkom [Ietse] 

Iedereen wordt van harte welkom geheten.  

 

2. Vaststelling agenda [Ietse] 

Wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen- afmeldingen [Ietse] 

De leningen voor de panelen zijn goedgekeurd. 

Afmeldingen: Jan Bosma, Erwin Lucassen en Henk Haaksema (boekhouder Zon4Ons). 

 

4. Bestuur verkiezing [Ietse] 

Ietse Pestoor [voorzitter] , Jan de Vries [penningmeester], Fred Hendriks [secretaris], Jan de 

Keijzer [bestuurslid] en Peter Kremer [bestuurslid].  

 

Formeel vaststellen  

Wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Voorzitter benoemen 

Volgende ALV treden Ietse Pestoor en Jan de Vries af. Voor volgend jaar zijn we opzoek naar 

nieuwe bestuursleden. 

Ietse wordt unaniem benoemd tot voorzitter.  

 

5. Vaststellen statuten [Jan de Keijzer] 

De statuten kunnen online worden ingezien. Zij worden nog kort toegelicht.  

 

Laurens Mos: Statuten kunnen online niet worden bekeken.  

Fred gaat hier naar kijken. 

 

De statuten worden goedgekeurd en kunnen in de toekomst alleen via een ALV of door de 

notaris worden gewijzigd. 

 

6. Vaststellen huishoudelijk reglement [Jan de Keijzer] 

Praktische afspraken die via de statuten niet geregeld zijn, worden in het huishoudelijk 

reglement beschreven. 

 

De artikelen worden stuk voor stuk getoond. 

 

Klaas Doornbos: Als de zonnepanelen niet kunnen worden verkocht dan wordt de coöperatie 

eigenaar van de zonnepanelen? Relatie tot artikel 17 lid 5 van de statuten. 

De coöperatie wordt inderdaad eigenaar van de panelen, en zijdelings hebben deze beide 

artikelen met elkaar te maken.  

 



Art 3 ‘Op tijd wijzigingen doorgeven’.  

Corine Prins: Wat is op tijd?  

Zo snel mogelijk, komt niet op een week aan, maar anders benadeel je jezelf i.v.m. de teruggaaf 

van de belasting. 

 

Lex van Wijngaarden: 2x per jaar wordt er door de coöperatie gecommuniceerd met de 

energieleverancier, is dat 2x dat kalenderjaar? Mijn afrekening valt halverwege het jaar.  

Dat heeft geen gevolgen. De communicatie gaat als volgt: de 1e keer in het jaar is voor prognose, 

de 2e keer in het jaar is voor het doorgeven van de werkelijke cijfers. En dat hangt niet van het 

kalenderjaar af. 

 

Fout in huishoudelijk regelement, artikel 1.3 onder e: ‘lid 1.2’ moet ‘lid 1.4’ zijn, deze wordt 

hersteld: Iedereen gaat akkoord met het huishoudelijk reglement. 

 

7. Stand van zaken [Fred Hendriks] 

 

Leden 

Ledenovereenkomsten worden getoond in een tabel gesorteerd op woonplaats. 

123 leden hebben getekend, 9 leden zijn slapend. 

50 moeten nog betalen, 75 hebben betaald. Leenovereenkomsten zijn voor 2/3 ondertekend. 

 

Jeanette Postma: Wordt dit goede nieuws niet aan de slapende leden getoond?  

Nee, er zijn genoeg deelnemers en des te sneller kunnen we overgaan met het uitvoeren van het 

plan. 

 

Daken 

Er is plaats voor 1363 panelen, en we moeten ruim 1500 panelen kwijt. Er komen nog 2 daken bij 

wat op een totaal van 9 daken komt. 

 

Klaas Stol: Zijn de contracten al getekend met de boeren waar de panelen op de daken komen?  

Komende week gaan we naar de boeren toe om contacten te tekenen, is enkel nog een 

formaliteit. 

 

Els Kramer: De zonnepanelen zijn na 15 jaar van de boeren?  

Ja klopt: rendement levert na 15 jaar nog 90% op 

 

Administratie 

Moet professioneel zijn en overzichtelijk. Zodat het goed overdraagbaar is. Voor dergelijke 

coöperaties is er speciale software beschikbaar. De software werkt nog voor eind van het jaar. 

Deze kan gekoppeld worden met de boekhouder en ook met de e-leveranciers. 

 

Financiën 

Goed nieuws: details kunnen nog niet worden gegeven, maar de prognose is als volgt:  

 - de prijs van de panelen daalt omdat de invoerrechten van de zonnepanelen zijn gehaald en de 

Chinese overheid verstrekt geen subsidies meer voor zonnevelden. Daarom willen de Chinezen 

graag hun panelen kwijt, met name in Europa. 

 - Verkooptarief van stroom stijgt. De terugverdien tijd kan rond de 4 jaar komen te liggen. 

 



De variabele kosten die worden getoond zijn de kosten voor de aansluiting van de zonnepanelen 

naar de hoofdkabel. De afstand van de schuur naar de hoofkabel bij de weg verschilt per 

boerderij, en is daarom variabel.  

 

Jaarcijfers 2018 moeten nog opgesteld worden. 

De kascommissie bestaande uit 2 leden wordt in de vergadering vastgesteld: Ariënne 

Groenewoud en Reinier van Gerrevink. 

 

Investering tot nog toe zijn de: panelen, aanloopkosten, administratiekosten, contracten 

(notariskosten), installatie en de post onvoorzien. Totaal zo’n €300.000. 

 

Exploitatie bestaat uit de: verzekering, belasting en de verkoop van stroom. Totaal zo’n 

€34.000,--. 

 

In februari 2020 zal de winstdeling plaatsvinden. 

 

Lening 

Aflossing begint in 2019. Er kan tussentijds worden afgelost, dan wordt de looptijd korter. 

1x per jaar mag afgelost worden (wellicht vaker, dit wordt nog nagekeken.) De aflossing is 

binnen 10 jaar, tegen 2,5% rente. 

Vanaf januari 2019 begint de aflossing. Dan moet er nog betaald worden. Vanaf april komen de 

inkomsten daar tegenover te staan en zal er netto op verdiend worden.  

 

Planning 

Voor 1 Januari kan Enexis de opdracht krijgen en wordt de belastingdienst geïnformeerd.  

In februari start de aanleg van de panelen en begint de stroomproductie te lopen.  

Per 1 april is het streven 100% operationeel te zijn en in de maanden die volgen zal er 

‘gefinetuned’ worden. 

 

8. Rondvraag 

Els Kramer: Tot €5.000,-- is de penningmeester zelfstandig bevoegd om facturen te betalen, kan 

dit naar €2.500,--?  

Unaniem wordt besloten dat de penningmeester tot €2.500,-- zelfstandig bevoegd is tot het 

doen van betalingen. Voor de bedragen tussen de €2.500,-- en €10.000,-- ligt de bevoegdheid bij 

de penningmeester en de voorzitter of de secretaris. 

 

Hans Rol: Hoe vaak wordt de stroomprijs onderhandeld? 

De prijs van het stroom wordt elk jaar onderhandeld.  

 

Hans Rol: de energiebelasting zal omlaag gaan, in de komende jaren veranderd dat voortdurend, 

dit zou dan gevolgen voor het rendement?  

Zoals het er nu in de politiek aan toe gaat lijkt het erop dat de energiebelasting omlaag gaat en 

de belasting op gas omhoog. De terugverdientijd blijft desondanks ruim onder de 5 jaar. 

 

Klaas Doornbos: Zou het niet handig zijn om de financiën voor 2019 in een begroting te 

vertalen? Die is er en komt beschikbaar. 

 



Lex van Wijngaarden: Is er al iets bekend over energieleveranciers waar wij ons het beste bij aan 

kunnen sluiten? Er zijn leveranciers die niet meedoen met het verrekenen van de 

energiebelasting. 

Ieder individueel lid mag bepalen waar zij hun energie van willen kopen. In de toekomst zullen 

we een advies gaan uitbrengen. Voor de leveranciers die niet verreken geldt dat je wel deel kan 

nemen aan de coöperatie, je moet dan zelf actie ondernemen om de belasting terug te krijgen.  

Overstappen van leverancier is geen probleem, als de mutatie maar wordt doorgegeven aan 

Zon4Ons. Als je wil overstappen: zorg dat je je voor een jaar vastlegt.  

 

Pieter Davids: Is er overzicht van leverancier die niet meedoen met het automatisch verrekenen 

van de energiebelasting?  

De lijst van energieleveranciers die wel meedoen staan op onze website en zijn te vinden op: 

www.hieropgewekt.nl  

 

Edo Pattiwael: Er is commotie geweest over zonnepanelen die gebouwd worden door een 

bedrijf die ook wapens maken, geldt dat ook voor onze panelen?  

Dat is het bedrijf Hanwha: wij zijn overgestapt naar een bedrijf met ‘schone’ panelen. 

 

Jan Hovinga: Hoe zit het met de garantie en verzekering?  

Dat zit allemaal bij de prijs is, we zijn verzekerd en hebben voldoende garantie op de 

omvormers. Wij hebben dus nagenoeg geen kosten aan reparatie en/of onderhoud van de 

panelen. 

 

Evert Terpstra: Wanneer komt de subsidie binnen?  

De subsidie van zowel de provincie als van de Zuidhorn is reeds binnen.  

 

Dingena Biester: Heeft Enexis het niet te druk?  

Dat klopt. Als Enexis opdracht krijgt duurt het 6 weken voordat ze beginnen. Zodra de 

contracten zijn getekend (komende week) kan de opdracht worden gegeven en kunnen ze in 

februari aan de slag. 

 

Lex van Wijngaarden: Waardering naar het bestuur en Walter. De vragen die komen zijn al 

opgelost. 

 

Klaas Stol: Worden de panelen op schone daken gemonteerd?  

Correct, bij asbestdaken wordt het dak afgekeurd. 

 

Klaas Stol: Als er toestemming van de leden wordt vereist en er zijn te weinig leden op de 

vergadering, dan moet er een 2e vergadering worden belegd. Kan het niet zo geformuleerd 

worden dat bij te weinig leden na de pauze alsnog knopen kunnen worden doorgehakt?  

Nee, dit is juridisch nodig om ervoor te zorgen dat alle leden de kans hebben gehad om daar een 

uitspraak over te doen. Bij fundamentele zaken moet er precies worden gehandeld. 

 

9. Sluiting en drankje [Ietse] 

Walter wordt bedankt als vraagbaak en het bestuur wordt bedankt.  

 


