
Notulen Algemene Ledenvergadering Zon4Ons via Zoom – 20 mei 2021; 20.00 uur

Bestuur: Ietse Pestoor , Jan de Vries, Fred Hendriks, Jan de Keijzer en Dingena Biester

Benel Kracht, Arienne Groenewoud, Flora & Dick, Corina Prins, Petra, Axel Jellema, Rene Scholtens,
Margreet Wegelin, Jan de Vries met Arjan Pieltjes, Lex van Wijngaarden, Anneke, Gert Rosema,
Begga Pestorius, Walther Walraven en Sweis Ubels

Welkom [Ietse]
Iedereen wordt welkom geheten op deze online ALV

Extra agendapunten [Ietse]
geen

Mededelingen [Ietse]
Sweis maakt de notulen.
Fred legt uit hoe we met Zoom gaan vergaderen, doet een test en verteld dat de vergadering wordt
opgenomen.

Verslag ALV 2018 [Ietse]
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. In 2019 is geen ALV geweest, deze ALV gaat over 2019
en 2020.

Stand van zaken productie [Fred]
De productie van de zonnepanel wordt getoond vanaf april  2019. In het eerste jaar zie je de stijging
van de productie door het toenemen van daken die worden aangesloten en omdat naar de zomer toe
steeds mee zonuren zijn. Vanaf het tweede jaar zie je dat bijna alle daken in productie zijn gekomen.
Er zijn daken waarvan we het stroom niet kwijt konden worden. Vanaf oktober 2020 zijn 2 daken volop
mee gaan doen nadat Enexis aanpassingen heeft gedaan zodat de volledige productie kon worden
verwerkt. Er is nog een dak waar de bomen ervoor zorgen dat de productie niet volledig is en voor 1
dak moet er nog naar een oplossing worden gezocht waarom daar de productie achter blijft. Dat
gebeurt in samenwerking met Enexis, maar verloopt niet soepel.

Financiën/ Jaarverslag [Jan de Keijzer]
We zijn nog niet op de capaciteit die wij zouden moeten kunnen produceren. Enexis is haar belofte
niet nagekomen bij het aansluiten van een aantal daken, hiervoor hebben wij ter compensatie een
vergoeding gekregen. Ook is in het begin de aansluiting van 1 dak tijdelijk voor eigen productie
gebruikt, daar is ook een vergoeding voor binnen gekomen.
Per certificaat kan er €48,-- worden uitgekeerd in zowel 2019 als 2020. In 2019 is dat minder zodat
we €30.000,-- in kas houden als buffer voor calamiteiten, deze wordt later uitgekeerd aan de
eigenaren. Dit houdt in dat we nu al 44% procent terug hebben kunnen betalen per certificaat.
Bij de belastingdienst is een regeling in de maak dat de belastingteruggaaf per kWh minder gaat
worden in de komende jaren. In 2021 komt de productie tot zijn maximum, en neemt dan af in
verband met het ouder worden van de panelen. Ook is een hele goede prijs afgesproken voor de
verkoop van het stroom dat loopt t/m 2021, In 2022 moet daar een nieuwe afnemer voor worden
gezet en is de verwachting is dat deze de helft minder is. Het resultaat hiervan is dat in 2023 de leden
de kosten terug verdient van de aanschaf.
Walther merkt op dat het erg conservatief gerekend is met de afname van de panelen. Jan heeft de
ondergrens uitgerekend is zijn conclusie.
Balans 2020 wordt getoond. In verband met de btw aangifte wordt het boekjaar als kalenderjaar
gebruikt in de boekhouding. Zowel bij de bezittingen kant als bij de verplichtingen kant staat een
lening. Bij bezittingen gaat het om de lening van leden die de panelen hebben geleend. Aan de
verplichtingen kant gaat het om een lening van ‘Fonds Nieuwe Doen’. Beide leningen worden
af/ingelost.
Kascommissielid Arienne krijgt het woord: Arienne en Reinier van Gerrevink hebben de controle
gedaan en zijn geen onrechtmatigheden tegen gekomen. Zij adviseren de leden om decharge te
verlenen. Arienne wordt vervangen door Dick Ronner. Er wordt opgemerkt dat naast de
penningmeester ook boekhouder Henk Haaksma betrokken is bij Zon4Ons



Er wordt een pauze ingelast van 5 minuten

De begroting voor 2021 wordt getoond en doorgenomen. In 2020 hadden we €50,658 op de rekening.
Voor 2021 wil de penningmeester de leden meer uitbetalen per certificaat en kan het eindsaldo voor
2021 terug worden gebracht naar €36.413,--. Dan zitten we ruim boven het buffer van 30.000 dat
gewenst is. De begroting is goed te maken omdat in mei de betalingen per dak binnen komen van het
verkochte stroom. Er wordt gestemd en deze begroting wordt unaniem aangenomen.

Vooruitzichten [Fred]
In 2022 moet een nieuwe stroomleverancier worden gezocht die onze stroom gaat kopen tegen de
gunstigste voorwaarden.
Op dit moment is het niet toegestaan nieuwe leden toe te laten. Dit kan lastig zijn i.v.m. verhuizingen
buiten de postcoderoos. De certificaten die vrij komen kunnen nu alleen door de bestaande leden
worden gekocht. Het levert nu nog geen problemen op. De koepelorganisatie is hierover op hoog
niveau in gesprek om dit versoepelt te krijgen.
In de toekomstig zal de belasting op stroom omlaag gaan en zal zorgen voor minder
belastingvoordeel.
Bij overstap van leverancier: de teruggave was voorheen dat dit door de nieuwe leverancier gebeurd.
In de toekomst wordt dit verdeeld tussen beide leveranciers wat voor extra administratie zorgt.
Let op bij overstap van energieleverancier dat deze leverancier meewerkt met de postcoderoos
regeling. In de nieuwe regeling van postcoderoos regelingen valt de energieleverancier er tussenuit
en krijgt de coöperatie meteen een zak met geld van de overheid. We weten niet of de
energieleveranciers in de toekomst hun medewerking met het ‘oude systeem’ stop zetten in de
komende 13 jaar als het gaat om belastingteruggaaf. We kunnen niet overstappen naar deze nieuwe
regeling, dit is allemaal al uitgezocht.

Bestuurszaken [Ietse]
Peter Kremer is gestopt als bestuurslid en is bedankt voor zijn inzet door het bestuur. Ietse blijft nog
aan omdat we nog niet de volledige capaciteit produceren. Jan de Vries stopt nu met zijn
bestuursfunctie. Hij wordt bedankt voor zijn inzet als manusje van alles en als toegevoegde waarde
met zijn enorme kennis van zaken die hij heeft ingebracht bij het opstarten van de coöperatie. Jan
bedankt voor de mooie woorden en blijft altijd beschikbaar voor vragen.
Arjan Pieltjes krijgt het woord als nieuw bestuurslid: hij vindt het een mooi initiatief als coöperatie, hoe
het allemaal is opgezet qua groene energie. Daar wil hij graag onderdeel van zijn. Dingena Biester
krijgt het woord als nieuw bestuurslid: zij kon destijds geen zonnepanelen op het eigen dak plaatsen
en hebben toen het maximaal aantal panelen gekocht en zijn inmiddels bijna gasloos. Ze is zeer
enthousiast over de mogelijkheden van deze coöperatie en wil graag het bestuur versterken. Er wordt
unaniem gekozen voor beide nieuwe bestuursleden.
Tevens wordt Walther bedankt voor zijn rol als adviseur bij Zon4Ons.

Rondvraag [Ietse]
Wordt geen gebruik van gemaakt

Afsluiting [Ietse]
Ietse sluit de vergadering




