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Opening & verslag 
De Vergadering wordt geopend door de voorzitter. 
 Ietse Pestoor: Walther Walraven is afwezig, hij is nog niet voldoende hersteld, hopelijk 
volgend jaar er weer bij. 
Verslag ALV 2021 wordt vastgesteld, met dank aan de notulist: 

Produktie zonnestroom 
Fred Hendriks: Coöperatie draait heel goed 
We komen dit jaar boven de 400.000 KWh, dus optimaal gedraaid! Afgelopen jaar wel nog 
onvolkomenheden: bij een dak waren de panelen in serie geschakeld ipv parallel. Dit is 
verholpen, nu zijn panelen onafhankelijk van elkaar en is de opbrengst hoger. Een ander dak 
was vuil wat tot lagere opbrengst leidde. We hebben het laten schoonmaken en hopelijk 
verbetert  de opbrengst hierdoor zodanig dat we de kosten er weer uithalen. 
Klaas Stol: schoonmaakkosten zijn zeker goed! Vervuiling op boeren daken is meer dan bij 
woonhuis. 
 Ietse Pestoor: we blijven daken vergelijken en maken dan een afweging. 
In Niehove:is de netspanning verlaagd en de capaciteit is verhoogd. Hierdoor kunnen 
panelen nu hun stroom kwijt. 
Klaas Stol: Problemen met dichtslibben  van het elektriciteitsnet? Bestaat de kans dat we niet 
kunnen leveren? Ja, dat kan gebeuren. Dan kunnen we ons als coöperatie  beroepen op de 
plicht tot af nemen? Jan de Vries: tot nu toe nog geen afsluiting gehad. 
Energiebelasting gaat per 1 jan 2022 naar teruggegaan naar 3 cent/kWh! 
Tarief van Winstuitkering: we kregen 3 jaar lang 10 cent/kWh 
Klaas Stol: we zouden binnen 4 ,5 jaar uit de kosten zijn. Belastingteruggave  is terug gelopen, 
dit verandert  een hoop. 
Fred Hendriks: we zaten 3 jaar lang  op vast tarief . We krijgen van nu af  uurprijs. We gaan 
een paar maanden kijken wat dit oplevert , we kunnen elk moment opzeggen. 
Op momenten dat onze productie hoog is (veel zon) is overal de zonneproductie hoog, 
wordt het totale stroomaanbod hoger en dalen dus de prijzen. De vraag is dus of we bij een 
contract op basis van uurprijzen voldoende gaan verdienen met onze stroom.  
 Ietse Pestoor: Het eerste jaar dachten we in 3 maanden volle productie te hebben, we zijn 2 1/2 
jaar bezig en nu loopt t pas optimaal. 
Rendement wordt minder door de "tijdelijke" verlaging van het energiebelasting. 
Fred Hendriks: We moeten meewaaien met de energiebelastingwinden 

Financien 
Jan de Keijzer: Kascommissie heeft cijfers  goed gekeurd. Advies van de kascommissie: 
eindafrekening per kalenderjaar zou makkelijker zijn. We moeten bij voorkeur van gebroken 
boekjaar af zodat we meer duidelijkheid hebben. 
Gaat per 2022 gebeuren. Decharge verleend voor 2021 . 
Jan de Keijzer presenteert realisatie 2021 en begroting 2022 



Inkomsten: we koersen erg op safe. Er is geen quorum=⅓ van leden = 40 man minimaal 
aanwezig. Kunnen als vergadering geen stemmingen houden.  
We nemen principe besluit en dan digitale stemming via de site, waarbij quorum moet 
goedkeuren . 
We verwachten dat we minimaal 40.000 opbrengst hebben in 2022. We willen noodfonds   
van 30.000 euro in kas houden (ongeveer 20 euro per paneel)      
 
 
Jan de Keijzer: oppert voorstel => nu uitbetalen en per 31/12 een nieuwe berekening doen. 
Dan april-31/12 berekenen en uitbetalen: 3/4 berekenen van boekjaar. 
Fred Hendriks: Dat kan omdat stroom nu per maand afgerekend wordt. 
Ontwikkelingen: Nieuw contract: voorspeld  dat we voor stroom dit jaar minder zouden 
krijgen, maar we krijgen waarschijnlijk meer vanwege gestegen stroomprijzen, liefst meer 
dan 15 cent. 
Er is een n ieuwe SDE regeling,  oude  postcoderoosprojecten zijn bevroren, geen nieuwe 
leden toegestaan,       wordt over gelobbyd. 
Bij overstap naar andere leverancier: binnen 2 weken melden, anders verlies je 
belastingteruggaaf bij de oude leverancier door administratieve verwerking. 
Fred Hendriks: Energiemarkt uitleg. Voordeel tov niet deelnemers wordt kleiner, maar is er 
nog steeds! 

Bestuurszaken 
Ietse Pastoor stopt als voorzitter. Hij was niet te stuiten, is ruim 3 jaar geworden ipv 1 jaar! 
 Ietse Pestoor: 't Is nog niet helemaal af, ik ga niet echt weg, ik heb 1 paneel! Ik ben in mijn 
hoofd ook altijd druk bezig! 
Fred Hendriks: we zoeken een nieuw bestuurslid, niet expliciet een voorzitter. Wie wil mee 
doen? 
Klaas Stol: we kiezen VZ uit bestuur of of wordt de voorzitter door de leden gekozen? Er moet 
een bijzondere ledenvergadering komen om een nieuwe voorzitter te kiezen, deze wordt 
door de leden gekozen!. 

Rondvraag 
Er moet een nieuw lid voor de kascommissie komen. Reinier van Gerrevink gaat eruit:  
Tom Koningh komt erbij! 

Slot 
Er wordt een drankje genoten ter afsluiting. 


