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Verslag 4e Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: dinsdag 11 mei 2021, aanvang 20.00 uur 
Plaats: via Zoom 
Aanwezig: 19 leden  
Afwezig met kennisgeving: 2 leden 
Gestemd per post/mail: 3 leden  
Gasten: Laurens Luder (Lionsclub Bodegraven) vanaf 21.00 uur ter begeleiding van het stemmen. 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Jan Bouwens opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt, zoals die is 

aangekondigd, vastgesteld. Vervolgens worden enkele huishoudelijke mededelingen gedaan in 

verband met de wijze waarop - via Zoom - de vergadering wordt gehouden. 

 

2. Verslag van de 3e Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 februari 2020 
Op het verslag, dat door de voorzitter en de secretaris is vastgesteld op 17-02-2020, worden geen 

opmerkingen gemaakt. Eventueel kunnen er later nog vragen worden gesteld. 

 

 

3.  Verslag over de financiële gang van zaken en het gevoerde beleid 

3a.         Het bestuursverslag 2020 

Jan Bouwens licht het bestuursverslag op hoofdlijnen toe.  

Vragen uit de vergadering.  

Vraag: Hoe denken bezoekers van de RH over de invoering van een parkeertarief?  Antwoord: De 
installatie die wij van plan zijn te realiseren is extra kostbaar door de noodzakelijke onderconstructie. 
Daarnaast vinden wij het op zich verdedigbaar om parkeren in openbaar gebied te belasten als 
daarmee de opwek van duurzame energie gediend is.  Het parkeertarief gaat niet gelden voor het 
gehele gebied. Met de restauranthouders vindt nog overleg plaats. Het wordt ook mogelijk om je 
elektrische auto bij te laden. De invoering van een parkeertarief is overigens nog geen uitgemaakte 
zaak. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaar (Groenalliantie), de restaurants en met de 
gemeente B-R. 
 
Opmerking: In het verslag ontbreekt informatie over windenergie en de 
samenwerkingsovereenkomst met De Windvogel, Eneco wind en Greentrust. Antwoord: Deze 
samenwerking is in 2019 tot stand gekomen en heeft tot doel om, op het moment dat de plaatsing 
van windmolens en grootschalige zon politiek bestuurlijk mogelijk wordt, met één 
ontwikkelorganisatie onder de naam De Ontwikkelorganisatie Bodegraven-Reeuwijk (DEOBR) als 
initiatiefnemer op te treden.  
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3b.      De Balans en winst- en verliesrekening 2020 

Diederik Schonebaum licht de financiële verslaglegging toe.  

 

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat we volledig als bedrijf functioneerden en ook een 

buitengewoon jaar. De zon - een belangrijke variabele - leverde 7 % extra op. 

Omdat bij ons de installaties niet worden gefinancierd door de leden moeten we geld lenen. In 2020 

faciliteerde de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ons met een ophoging van de eerdere lening 

(0,5 miljoen) met 1,5 miljoen. Dit is mogelijk dankzij een garantstelling van de gemeente aan wie wij 

per project eerst de businesscase ter controle voorleggen. Hierover is een overeenkomst van 

risicobeperking afgesloten. We betalen een negatieve rente. Een risico is wel dat die stijgt. Dan 

moeten we de lening vastleggen. Door deze financiering kunnen we snel projecten realiseren hoewel 

de aansluitingen door Stedin zeer vertragend werken. 

Het administratiekantoor van Doornekamp heeft de jaarrekening bekeken en daarover een positieve 

verklaring over de getrouwheid der stukken afgegeven. 

De Activa zijn gestegen (ten opzichte van 2019) door de realisatie van installaties. De liquide 

middelen zijn geïnvesteerd in de installaties. De vorderingen bestaan uit BTW-teruggave en uit nog 

bij leden te incasseren 2/3 van de Energiebelastingteruggave. 

De Passiva. Het eigen vermogen is gestegen zo dat zelfs daarmee projecten (gedeeltelijk) 

gefinancierd kunnen worden. Crediteuren: wij hadden een schuld bij leveranciers door late 

toezegging van de gemeentegarantie. 

Winst en verlies. De baten en afschrijvingen zijn omhoog. Meer installaties betekenen ook meer 

financiële lasten. Het eigen vermogen is toegenomen. 

 

Vragen uit de vergadering 

Vraag: In de jaarstukken wordt een negatief resultaat van - € 3154.gemeld terwijl er toch een positief 

resultaat is.  Hoe zit dit? Antwoord: Dit negatief resultaat op de exploitatierekening leidt ertoe dat 

geen Vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Daartegenover staat de kapitaalinleg van de 

leden (2/3 van de teruggave EB) van € 27567,- waardoor het eigenvermogen toeneemt tot € 24413,-. 

De 2/3 teruggave EB is (volgens een uitspraak van de Inspecteur van de Belastingen in Zwolle) niet 

Btw-plichtig, omdat het een investering van de leden is. Diederik wil evt. dit per telefoon nog verder 

toelichten. De leden verzoeken om in een volgende jaarrekening dit onderscheid duidelijker te 

vermelden. Liefst in een apart document.  

Besloten wordt dit in het bestuur te bespreken bij het uitbrengen van de jaarrekening voor 2021. 

 

3c. Besluit om het resultaat toe te voegen aan de overige reserve  

Bij de stemming wordt gevraagd of het resultaat van 2020 kan worden toegevoegd aan de overige 

reserve. Zie onder punt 5. 

 

3d. Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid 

Bij de stemming wordt ook een besluit genomen over de decharge van het bestuur. Zie onder punt 5. 

 

3e. De begroting voor 2021  
Investering en financiering projecten.  
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Het is lastig om een begroting op te stellen: projecten lukken soms niet bv. omdat de Provincie Zuid-

Holland vooralsnog geen toestemming verleend zoals bij het zon-op-land project Dammekant 52. 

Ook het project Reeuwijkse Hout is afhankelijk van de medewerking van verschillende partijen 

waarbij de EC-BR niet altijd een leidende rol heeft.  EC-BR is gestart met 4 nieuwe projecten op 

gemeentelijk vastgoed. Het streven is om €900.000 te investeren waaronder een deel van de 

opbrengst uit obligaties.  

Vragen uit de vergadering 

Vraag: Het valt een deelnemer op dat het opgewekt vermogen in vergelijking tot 2020 verdubbelt 

evenals de installatiekosten. De kosten netaansluiting zijn opvallend veel hoger. Antwoord: Vorig jaar 

was sprake van ‘laag fruit’, dit jaar hebben we hogere aansluitkosten bij de projecten. In onze 

businesscases gaan we vooralsnog ervan uit dat de afstand tot een aansluitpunt van Stedin niet meer 

bedraagt dan 200 meter. Ook de nieuwe subsidieregeling is van invloed. De investeringskosten in 

panelen dalen.  

Vraag: de kosten van projectontwikkeling zijn sterk gestegen. Hoe wordt dit verklaard? Antwoord: 

Voor de Haalbaarheidsstudie Reeuwijkse Hout was veel onderzoek nodig, maar daar staat ook 

subsidie tegenover. Onze norm voor alle businesscases is gemiddeld 2 % rendement. 

 

Exploitatiebegroting.  

De stroominkomsten nemen in 2020 toe door de stijging van het aantal in gebruik genomen 

installaties. De bestuurskosten stijgen iets. Door een PR- campagne waren de kosten voor PR in 2020 

veel hoger. Het resultaat is negatief (€ - 23.205, -). Uitgegaan wordt van meer kapitaalinleg van de 

leden. Daardoor wordt de toename van het eigen vermogen € 30.137, -. 

 

4.  Vaststelling van de Deelnemersovereenkomst 20210413 

Herbert Pos licht de nieuwe deelnemersovereenkomst toe. 

Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf en deze deelnemersovereenkomst regelt hoe de 

leden deelnemen aan dat bedrijf. Ons bedrijf produceert groene elektriciteit en kan dat niet (door de 

kleinschaligheid van de projecten) zonder subsidie. Per 1 april 2021 is er een nieuwe subsidieregeling 

ingevoerd: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling legt een relatie 

tussen het aantal leden van een coöperatie en het maximaal te installeren vermogen. Elk lid telt voor 

5KWp vermogen. Met 400 leden kunnen we dus in totaal 2000 kWp realiseren. Per project dient het 

aantal deelnemende leden te worden gemeld aan de RVO.  

In de nieuwe deelnemersovereenkomst is bepaald dat de investering van een lid het inleggeld van € 

5,- is. Het bestuur wijst de investerende leden, vereist voor een project, administratief toe. Verdere 

eisen uit de SCE zijn de oude postcoderoosregels (wonen in het postcoderoosgebied van de 

installatie, beschikken over een kleinverbruikers aansluiting en per adres kan één lid deelnemen). 

Alle leden ontvangen over de vanaf 1 april 2021 gerealiseerde projecten een vergoeding, vast te 

stellen door de Algemene Ledenvergadering.  

De situatie is nu als volgt. De ‘oude’ leden van voor 1 april behouden hun rechten ingevolge de 

eerder vastgestelde Ledenovereenkomst. Zij worden vanaf 1 april ook deelnemer volgens deze 

Deelnemersovereenkomst, door vaststelling ervan door deze Algemene Ledenvergadering. 

De ‘nieuwe’ leden (vanaf 1 april) worden deelnemer in het bedrijf door instemming met deze 

overeenkomst via inschrijving op onze website of via het inschrijfformulier. 

 

Vragen uit de vergadering.  
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Vraag: Leden die niet konden deelnemen aan de postcoderoosregeling omdat ze zelf voldoende 

elektriciteit opwekten, kunnen nu wel deelnemen aan projecten en daar voordeel uit genieten, zeker 

bij grote investeringen? Antwoord: Dankzij de leden kunnen we projecten realiseren. Diederik schat 

dit voordeel na verloop van tijd op zo’n € 50,- per lid per jaar rekening houdend met toedeling van de 

winst aan het eigen vermogen en sponsoring van andere projecten. In deze ledenvergadering stellen 

we voor de winst toe te voegen aan de reserve. In een volgende ALV zullen we een voorstel doen 

voor een vergoeding aan de leden. 

 

Vraag: Hebben we als leden een keuze? Gaan de oude leden door op basis van de oude 

ledenovereenkomst of worden alle leden over één kam geschoren? Antwoord: voor de oude leden 

blijft de oude ledenovereenkomst gelden voor een periode van 15 jaar. Nu met de nieuwe regeling 

gaat voor de nieuwe leden deze deelnemersovereenkomst gelden. Oude leden lid krijgen dus een 

vergoeding uit teruggave EB én een vergoeding uit de nieuwe regeling.  

Vraag: oude leden behouden dus hun vergoeding. Antwoord: ja, dat blijft. 

 

5.  Stemming over alle voorstellen 

Laurens Luder is aanwezig om te assisteren bij de stemming met het programma Kahoot. Jan 

Bouwens dankt hem voor zijn bereidwilligheid. 

Agenda punt 2: Vaststelling verslag ALV van 3 februari 2020:  

Voor: 21  
Tegen: 0  
Onthouding: 1  
Het verslag is vastgesteld. 
 
Agendapunt 3b: Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2020:  
Voor: 20  
Tegen: 0  
Onthouding: 2  
Het voorstel is aangenomen. 
 
Agendapunt: 3c: Voorstel resultaat 2020 toe te voegen aan de overige reserve:  
Voor: 22 stemmen 
Tegen: 0  
Onthouding: 0 
Het voorstel is aangenomen. 
 
Agendapunt 3d (op grond van 3b en 3c): Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid:  
Voor: 22 stemmen 
Tegen: 0  
Onthouding: 0 
Het voorstel is aangenomen. 
 
Agendapunt 3e: Vaststelling van de Begroting voor 2021:  
Voor: 22 stemmen 
Tegen: 0  
Onthouding: 0 
De Begroting 2021 is vastgesteld. 
 
Agendapunt 4: Vaststelling van de Deelnemersovereenkomst:  
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Voor: 21  
Tegen: 0 
Onthouding: 1 
De Deelnemersovereenkomst is vastgesteld. 
 
 
6.  Het informele deel van de vergadering  

Broos de Groot complimenteert zijn medebestuursleden, die veel tijd, bijna een werkweek, besteden 
aan de Energiecoöperatie.  
Lonneke de Waal vraagt zich af hoe de keuze voor projecten wordt gemaakt. Jan Bouwens: Het gaat 
om zon op bedrijfsdaken, in principe op ieder beschikbaar dak dat voor ons rendabel is en door de 
eigenaar geheel of deels beschikbaar wordt gesteld. Ook de gemeente biedt ons daken aan. Het kan 
ook op land of zoals bij de Reeuwijkse Hout op parkeerdaken. Wanneer dat politiek mogelijk wordt 
zijn ook projecten met wind in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), maar ook op 
taluds in beheer bij Rijkswaterstaat mogelijk. Leden kunnen ook suggesties doen. Gewezen wordt op 
het zwembad in Reeuwijk. Het bestuur daarvan is benaderd, maar heeft niet gereageerd.  
John van de Burg informeert over het verschil tussen investeren in obligaties, investeren van leden 
en kapitaalsinleg van leden. Diederik: het zijn verschillende woorden voor hetzelfde. Leden kunnen 
investeren als er voldoende projecten zijn. Dan komt er een emissie, bv. voor de Reeuwijkse Hout. 
Tot nu toe is lenen bij de BNG nog aantrekkelijker. Maar er is altijd de mogelijkheid om belangstelling 
te tonen via de inschrijving of de mail. Het obligatiereglement staat op de website. 
Hugo de Keijser: Maar een deel van het parkeerterrein van de Reeuwijkse hout wordt overkapt. Men 
kan dus parkeerkosten vermijden door elders te parkeren. Is daar in de businesscase rekening mee 
gehouden? Diederik: we beginnen met het grootste parkeerterrein. Betaald parkeren voor bezoekers 
van recreatiegebieden is niet uitzonderlijk. We praten over ongeveer 100 dagen per jaar. Mogelijk 
kan ook de Groenalliantie meefinancieren. Op dit moment wachten we nog op een 
samenwerkingsovereenkomst met de GA.  Hugo de Keijser vraagt naar het gebied dat de EC-BR 
bestrijkt. In principe geldt de postcoderoos.  
Rob Sangers: Deze coöperatie is het beste om aan de energietransitie te voldoen. Ik voel een beetje 
een Bodegraafs en een Reeuwijks belang. Jan Bouwens wijst op de gemengde samenstelling van het 
bestuur en stelt dat we voor de hele gemeente werken. 
Susanne van Dijk complimenteert het bestuur dat het zo hard aan de weg heeft getimmerd dat een 
verdubbeling van de leden is bereikt. Dat hebben we volgens Rob Kamer ook te danken aan de 
samenwerking met de Woningbouwvereniging Reeuwijk waardoor ca 100 huurders lid zijn 
geworden. 
 
Met dank aan alle deelnemers, sluit Jan Bouwens om 22.00 uur de vergadering. 

 

Dit verslag is in de bestuursvergadering van 7 juni 2021 vastgesteld en ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris. 

J.J. Bouwens 

 

 

A.H. Pos 


