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Concept-verslag ALV 11-2-2022 
 
Aanwezig (82)  

• Lidcoöperaties en verenigingen (59)  
• Persoonlijk (3)   
• Ereleden (1)   
• Onbekend (3)   
• Bestuur Energie Samen (4)   
• Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (10) 

Zie verder pagina 10. 
  
Afgemeld  
Harriët Bernts (Morgen Groene Energie), Willie Berentsen (Sterk op Stroom), Wim Sederel 
(Endura), Ype Kingma. 
 
 
1. Welkom en opening 
André opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze vergadering staat 
voornamelijk in het teken van de financiën. In de ALV van 22 april 2022 zal er dieper 
worden ingegaan op de strategie en inhoud. 
  
2. Vaststelling agenda 
Elmar Theune (Energie van Utrecht) mist als agendapunt het inhoudelijk jaarverslag 2021. 
André geeft aan dat Elmar hier gelijk in heeft, maar normaliter zou de bespreking van de 
jaarrekening en het jaarverslag 2021 later in het jaar plaatsvinden. Mede vanwege de 
fusie met Hoom is er de keuze gemaakt om eerst de financiën aan de orde te stellen. De 
inhoudelijke kant komt op de ALV van 22 april 2022 aan bod. 
  
3. Verslaglegging, ter vaststelling (Bijlage 03a, 03b) 
•        Vaststellen verslag ALV 10 december 2022 

- Jan van Dockum (Huibertstroom) verwijst naar de vraag van Koos Timmer (de 
Knotwilg) aangaande Econobis op pagina 2 van het verslag. Econobis is geen 
eigenaar van Energie Samen; dit moet andersom vermeld staan. 

- Elmar Theune (Energie van Utrecht) geeft aan dat er aan- en afmeldingen voor 
Energie van Utrecht opgenomen waren; zij vertegenwoordigen organisaties dus dit 
is niet relevant en kan worden verwijderd uit het verslag. 

Bovengenoemde wijzigingen worden verwerkt in het verslag van 10 december 2021. 
  
•        Vaststellen verslag ALV 7 januari 2022 

- Piet Melzer (GC Nieuwkoop) vraagt naar aanleiding van niet lopende zinnen in het 
verslag extra aandacht van de redactie hiervoor.  

- Jan van Dockum (Energiecoöperatie Huibertstroom) sluit zich aan bij het vorige 
punt. 

Er wordt een extra redactionele slag gemaakt over het verslag. 
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Stemming  
1. Vaststelling verslag 10 december 2021: 28 stemmen voor, 3 stemmen blanco 

2. Vaststelling verslag 7 januari 2022: 31 stemmen voor, 4 stemmen blanco 

  
4.  Bespreking en vaststelling jaarrekening 2021 Coöperatie Energie Samen (Bijlage    
04a, 04b, 04c en 04d) 
 i.   Toelichting op cijfers, acties en businessplan 2022 Bedrijfsbureau ES 
    Toelichting door Geert de Blécourt en Siward Zomer 
 ii.    Verslag van de kascommissie 
 iii. Bespreking jaarrekening 2021 
  
André leidt dit onderwerp in. Het financiële verlies was onverwacht en derhalve aanleiding 
tot evaluatie door het bestuur. Dit is vervat in een memo (bijlage 4a) dat inzichtelijk is 
gemaakt voor deze vergadering. 
  
Geert licht toe hoe de verliezen in 2021 tot stand zijn gekomen (de kern is ook te lezen in 
voornoemd memo bijlage 4a) en wat de verwachtingen ten aanzien van 2022 zijn. 
Voor 2022 zijn kort samengevat de conclusies: 

- Van een administratie bestaande uit de vastlegging van geldstromen en later 
monitoring per kwartaal wordt nu gewerkt aan maandelijkse monitoring op 
projecten, uren en de begroting, opdat er bijtijds kan worden bijgestuurd indien dit 
nodig is. Naast controle door het management van het bedrijfsbureau, zal ook het 
bestuur hierbij worden betrokken. 

- Er moeten goede afwegingen worden gemaakt ten aanzien van tijdsbesteding aan 
gefinancierde projecten en acquisitie.  

- Voor alle entiteiten geldt dat begroot is dat in 2022 de tekorten zullen worden 
rechtgetrokken dan wel een klein positief vermogen zal worden opgebouwd. 

Siward vult aan dat naast betere taakverdeling en het aansturen van de werkzaamheden, 
het bedrijfsbureau zich ook zakelijker op moet stellen. Bij het faciliteren van vragen van 
en leveren van kennis aan de leden moet worden afgewogen wat er binnen het 
lidmaatschap valt. 
Er zijn daarnaast ook kansen voor uitbreiding van diensten; er is een aanzienlijk budget 
beschikbaar vanuit gemeenten en provincies voor subsidies en projecten en Energie 
Samen is op basis van kennis en uitvoering een serieuze partij in deze trajecten. 
Ten aanzien van acquisitie alsmede investeringen wordt ook aan de leden gevraagd om 
mee te denken met betrekking tot kansen op het gebied van flexibiliteit en warmte.  
  
André Deumers (CohesieHeillo) vraagt zich in het kader van de verhouding tussen 
acquisitie en declarabele uren af wat eigenlijk het resultaat van die acquisitie is. 
Geert geeft aan dat voor drie grote projecten een indiening is gedaan waarvoor uitsluitsel 
volgt na 4 tot 6 maanden. ES nu in afwachting hiervan. 
André Deumers vervolgt met de vraag of er een margedoelstelling is. 
Geert geeft aan dat er geen margedoelstelling is. Er wordt getracht marktconforme 
tarieven te hanteren, maar voor sommige projecten geldt een vast bedrag, voor andere 
vaste tarieven en voor weer andere wordt een opslag op de salariskosten gehanteerd. 
Voor de langere termijn is het streven om hieraan 10 tot 15% te kunnen overhouden.   
André Deumers vraagt zich tevens af of het mogelijk is gemakkelijk het aantal declarabele 
uren te verhogen? 
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Geert geeft dat iedere collega een set aan declarabele en niet declarabele activiteiten 
heeft. Wat bij de daadwerkelijke inzet ook meespeelt is de groei van het aantal collega’s, 
de daarmee gepaard gaande inwerktijd en overlegtijd en de kansen die voorbijkomen (nu 
investeren in een aanvraag ten behoeve van projecten, die pas over 6 tot 9 maanden 
kunnen beginnen). De focus in 2022 ligt op minimale maar wel noodzakelijke groei in 
verband met reeds verkochte projecten van personeel, waarbij het bestaande team 
zoveel als mogelijk declarabel wordt ingezet. Indirecte werkzaamheden kunnen pas 
aangenomen en uitgevoerd worden als hier ook financiële ruimte voor is.  
  
Johan Wempe (Zonnecoöperatie West Friesland) wijst in verband met de meer zakelijke 
aanpak van het bedrijfsbureau graag nog op de ontwikkeling van regionale clubs zoals 
Energie Samen Noord-Holland. Hij geeft mee er zorg voor te dragen dat Energie Samen 
vanuit een stevige basis de lokale organisaties weet te verenigen, zonder dat hiermee 
uiteindelijk geconcurreerd wordt dan wel de drempel voor kleinere organisaties om aan te 
sluiten te hoog wordt. 
André wil de komende tijd graag met alle regiovoorzitters hierover een gesprek voeren, 
ook omdat dit ziet op een nieuwe contributiestructuur. 
  
Kor van Es (OnzeZon Baarn) mist bij de jaarrekeningen een begroting wat maakt dat de 
stukken moeilijk te beoordelen zijn.  
Geert geeft aan dat het niet gebruikelijk is om een begroting op te nemen in een 
jaarrekening, maar zal ervoor zorgen dat die informatie in de toekomst wel beschikbaar is 
voor het bestuur en de ALV. 
Elmar Theune (Energie van Utrecht) sluit zich bij Kor van Es aan en besloten wordt dat in 
het vervolg bij de jaarrekeningen ook een financieel document wordt toegevoegd met 
hierin de begroting en een toelichting.  
Kor van Es wijst daarnaast op de jaarrekening van Econobis (bijlage 4b). Op pagina 9 leest 
Kor, bij de post langlopende schulden, een plaatsing van aandelen à € 0,01 en vraagt zich 
af wie de eigenaar van deze aandelen is en of dit bedrag marktconform is. 
Geert legt uit dat bij het opstellen van de jaarrekening van een BV de wettelijke 
verplichting geldt het aantal uitgegeven aandelen te vermelden. In het geval van Econobis 
is bij oprichting gekozen voor 100 aandelen ad € 0,01, waarvan de coöperatie Energie 
Samen de eigenaar is. 
  
Henk Grijmans (Zon van Nes aan de Amstel) kan zich vinden in het voornemen om de 
begroting en actualiteit aan elkaar te koppelen. Vanuit zijn ervaring is hij het gewoon om 
de begroting juist aan de kwartaal/half jaarlijkse rapportage te koppelen en hierin ook een 
forecast op te nemen. Daarnaast vraagt hij zich af of er ook een accountantsverklaring is?  
Geert geeft aan dat het laten opstellen van een accountantsverklaring eerder onderwerp 
van gesprek is geweest in het bestuur. Op dat moment werd hier nog geen directe 
aanleiding toe gezien, maar gezien de huidige ontwikkelingen lijkt hier wel behoefte aan 
te zijn.  
Henk wijst op de mogelijkheid tot oprichting van een intern control framework waarbij 
middels een gescheiden controlefunctie de forecast en uitgaven op een gedegen manier 
gemonitord kunnen worden. Henk denkt dat dit zou kunnen helpen bij de 
professionalisering van het bedrijfsbureau in de huidige groei en ontwikkelingen. 
André geeft aan dat naar zijn idee het bureau zich middels de genomen maatregelen al 
die kant op aan het bewegen is. 
Geert vult aan dat er het afgelopen jaar al meer aandacht is gegeven aan prognose en de 
realisatie per kwartaal en dat dit in het vervolg maandelijks zal gebeuren. Daarbij heeft 
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elk project ook een projectleider/budgethouder per cluster en wordt op deze manier 
vormgegeven aan de interne controle.  
Henk geeft aan dat het wellicht nuttig kan zijn als leden meekijken en -denken voor de 
organisatie van deze controlefunctie en biedt zich aan als sparringspartner. Albert Jansen 
(Zuidenwind) sluit zich hierbij aan.   
Geert geeft aan hiervoor open te staan. Mochten meer leden zich hierbij aan willen sluiten 
dan kunnen zij zich melden bij Geert de Blécourt van het bedrijfsbureau. 
  
Elmar Theune (Energie van Utrecht) geeft aan dat twee jaar geleden al is gesproken over 
een nieuw contributiestelsel en is benieuwd naar de stand van zaken. 
André geeft aan dat het huidige strategietraject hieraan ten grondslag ligt. De 
voorbereidende werkzaamheden voor de bespreking hiervan in de ALV van april neemt 
André zelf ter hand middels het formeren van een groep die hierover mee wil denken 
opdat in april een vliegende start gemaakt kan worden. Elmar geeft aan hier graag bij te 
willen assisteren. 
  
Piet Melzer (GC Nieuwkoop) verwijst naar de forse toename bij de post debiteuren onder 
vlottende activa in de jaarrekening van Econobis en mist hier een toelichting bij. Hetzelfde 
geldt voor de post langlopende schulden; hier is aangegeven dat 40K is ontvangen.  
Ook wijst Piet Melzer op een omissie in de tekst op pagina 9 bovenaan: 2021 moet zijn 
2022.  
André geeft aan dat het bestuur als aandeelhouder van Econobis de jaarrekening al wel 
heeft goedgekeurd, maar de typefout zal worden aangepast.  
Geert geeft aan dat de vorderingen hoger zijn omdat in december een aantal facturen zijn 
verstuurd, waaronder die van 40K. Deze zijn in januari ontvangen en dus is er geen 
voorziening noodzakelijk. Er staat niet vermeld waarom dit hoger is dan het jaar ervoor, 
dat hoeft niet in een jaarrekening. Wel staat vermeld dat er het betreffende jaar 40K 
extra is ontvangen en onder de toelichting ook waarvoor dit is. 
Piet Melzer verwijst vervolgens naar de jaarrekening van het bedrijfsbureau. In het 
verslag van de directie bij de opmerking aangaande het realisatiefonds wordt gesproken 
van kleinschalige energiecoöperaties; dit moet zijn kleinschalige energieprojecten. André 
bevestigt dit. 
Piet Melzer verwijst naar pagina 5 van de jaarrekening van het bedrijfsbureau, onderdeel 
kasstroomoverzicht, stijging en daling van liquide middelen. Het onderste bedrag (49.860) 
hoort tussen haakjes te staan aangezien er sprake is van een daling van liquide middelen. 
Geert geeft aan dit wordt aangepast voor publicatie. 
Met betrekking tot de jaarrekening van de coöperatie onderschrijft Piet Melzer de 
opmerkingen van de vorige sprekers over het missen van een begroting/toelichting bij de 
jaarrekening en vindt het goed dat dit in het vervolg wordt meegenomen opdat de 
vereniging inzicht op de gebeurtenissen krijgt. Met name de onderbouwing van de mate 
van het tegenvallende resultaat op het gebied van contributieopbrengsten ontbrak. Piet 
mist vanuit het bestuur het idee op welke wijze het ontstane tekort in de toekomst 
opgelost wordt. Er is wel een forecast voor 2022 gemaakt, maar daarmee is het forse 
tekort aan eigen vermogen niet opgelost. 
Geert verwijst naar de post “eigen vermogen” op pagina 5 van de jaarrekening en licht 
deze toe. Als tijdens deze ALV wordt besloten dat het negatief resultaat van het boekjaar 
wordt afgetrokken van de algemene reserve, dan volgt per saldo een negatief algemene 
reserve. Er is echter nog wel een positief bestemmingsreserve van Stichting Doen. 
Wanneer deze twee posten naast elkaar worden afgezet, eindigt dit in de plus. Daarnaast 
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moet er worden toegewerkt naar een positieve algemene reserve, maar dit lukt nog niet 
in 2022.  
Piet Melzer begrijpt de toelichting van Geert en de relatie tussen de algemene reserve en 
het eigen vermogen. Wel wil Piet weten wat er gedaan wordt om de positie van het eigen 
vermogen te verbeteren in de toekomst. 
André geeft aan dat voor dit jaar een sluitende begroting is gepresenteerd. De uitgaven 
zijn naar beneden bijgesteld en er zijn extra inkomsten in begroting opgenomen. Daardoor 
zal hopelijk in evenwicht geopereerd kunnen worden in 2022. Het zal van de 
contributieopbrengsten afhangen hoe we er aan het eind van het jaar voor staan.  
Piet Melzer wijst tenslotte op pagina 11 naar “resultaatbestemming”. Hij constateert dat de 
vereniging is vervangen door een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Geert geeft aan dat de benoeming AvA gewijzigd zal worden in de Algemene 
Ledenvergadering. 
Piet Melzer benadrukt het belang van een goede, juiste presentatie van de stukken aan de 
ALV.  
André geeft aan dat daarop gelet zal worden.  
  
Frank Schoenmakers (Windvogel) spreekt namens de kascommissie, die op 8 februari 
2022 bij elkaar is gekomen. Daar is geconcludeerd dat de gepresenteerde cijfers een 
goede weergave zijn van de werkelijkheid. Het positieve eindresultaat van Econobis 
verheugt de kascommissie en belangrijk is dat er getracht wordt het eigen vermogen nog 
verder op te hogen, waarvoor initiatieven lopen. 
Ten aanzien van de cijfers van het bedrijfsbureau ziet hij de volgende aangebrachte 
verbeteringen:  

- Verhoging van de rapportage frequentie, meer proactieve houding 

- Inkomende facturen worden beter gelabeld per project 

- Budget gestuurde werkzaamheden worden vanaf de aanvang beter aangestuurd  

De kascommissie is middels een verklaring akkoord gegaan met de jaarrekening 2021 van 
de coöperatie. 
  
Piet Melzer (GC Nieuwkoop) dankt de kascommissie voor de inzet en dringt aan op het 
organiseren van een accountantscontrole.  
André geeft aan dat de noodzaak hiertoe duidelijk is en dat dit in de directie ook al is 
besproken en wordt omarmd.  
  
Henk Grijmans (Zon van Nes aan de Amstel) is eens met het instellen van gebruikmaking 
van een accountantsverklaring. Dit is wel iets wat één keer per jaar gebeurt; wat hem 
betreft moet er tevens gewerkt worden aan een forecast en dient men elkaar hierover te 
bevragen in de ALV, bijvoorbeeld per kwartaal. Dit maakt de jaarrekening meer inzichtelijk 
voor de ALV en er kan bijtijds worden bijgestuurd indien dat nodig is. Ook dient er 
gewerkt te worden met tijdige reserveringen, over het boekjaar heen. Albert Jansen 
(Zuidenwind) geeft aan dat hij vindt dat een forecast al is ondervangen middels de door 
het bedrijfsbureau gepresenteerde maatregelen. 
  
Frank Schoenmakers (Windvogel) komt nog even terug op de toekomstige afweging 
aangaande een accountantsverklaring, dit kan namelijk zo 20K kosten. Bij die controle 
wordt puur naar de cijfers gekeken vanuit generieke bedrijfsvoering, niet naar wat een 
organisatie precies doet. Hij stelt voor het bestuur verschillende scenario’s naast elkaar te 
laten leggen en hierna een oordeel te vellen. Er is ook nog de mogelijkheid een 
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beoordelingsverklaring te laten afgeven, dit is lichter en goedkoper dan een 
accountantsverklaring. 
André bevestigt dat dit in het bestuur zal worden besproken. 
  
Geert geeft aan a.s. dinsdag (15 februari 2022) een afspraak te hebben met een 
accountant, mede ingegeven doordat de subsidies van St. Doen een 
accountantsverklaring vereisen. Daarnaast wil hij verkennen op welke manier Energie 
Samen kan toegroeien naar een accountantsverklaring, er zijn namelijk meer subsidies 
waarvoor dit nodig is. Dit wordt nu apart belegd, maar wellicht is het beter dit bij één 
accountant te laten verzorgen opdat dit ook goedkoper wordt. Het bestuur kan dit 
meenemen in de discussie. 
Ook wil Geert graag reageren op Henk Grijmans (Zon van Nes aan de Amstel) en geeft 
aan dat er zal worden gewerkt met een maandrapportage inclusief begroting en controle 
en dit wordt ook maandelijks voorgelegd aan het bestuur. Henk opperde een werkwijze 
per kwartaal: betekent dit dat er per kwartaal een ALV belegd moet worden om dit door 
te spreken of is er voldoende vertrouwen in het hierbij betrekken van het bestuur?  
André beaamt de werkwijze die Geert heeft beschreven en kan zich voorstellen dat hieruit 
een rapportage wordt gedestilleerd voor de reguliere ALV's. Geert geeft aan dat het ook 
te overwegen is om vanuit de ALV een financiële commissie in te stellen. 
André stelt voor dit in afwachting van de acties voortkomend uit deze ALV in een 
volgende ALV opnieuw te behandelen. 
  
Stemming  

3. Vaststelling jaarrekening 2021 Coöperatie Energie Samen u.a.: 22 stemmen 
voor, 8 stemmen blanco 

  
5. Stand van zaken lobby en belangenbehartiging 
Toelichting door Siward Zomer 
  
Siward geeft voor het algemene beeld aan dat er toegewerkt wordt naar nieuwe relatie 
met het ministerie EZK. De gebeurtenissen rondom de SDE-regeling waren frustrerend en 
dit leidde tot de vraag hoe hiermee om te gaan. Siward heeft EZK benaderd om hierover 
in gesprek te gaan en dit bleek effectief; het eerste gesprek is inmiddels al gevoerd. EZK 
heeft aangegeven niet overal zicht op te hebben en waardeert de input van ES. Dit lijkt 
een goede route. Het is dus niet in de media maar achter de schermen is ES hier wel 
degelijk mee aan de slag. Er wordt gezocht naar een manier om de leden hiervan goed op 
de hoogte te kunnen houden. Een eerste aanzet hiertoe vindt maandag 14 februari plaats 
middels een webinar waarbij Siward geïnteresseerden over de lobby van ES rondom SCE 
en PCR bijpraat en input zal ophalen. 
  
Overige punten van Siward zijn: 

- Oude postcoderoosregeling; de energiebelasting is verlaagd. Het plan is een 
afkoopregeling voor te stellen want niemand lijkt hier ten gevolge van nog mee te 
willen werken. De expertgroep is hiermee aan de slag gegaan en EZK heeft 
aangegeven niet onwelwillend tegenover deze input te staan. Ook staat op de 
agenda de achtergebleven energiebelasting van de failliete energieleveranciers.  

- SCE-regeling: het gebruik van de voorgestelde tarieven van PBL leidt bij invoer 
van projecten tot onrendabele scenario's. Hier is over gesproken met EZK en 
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hierbij wordt verwezen naar PBL, die ervan overtuigend is dat de berekeningen 
juist zijn. Energie Samen gaat hierover met PBL in gesprek. Vraag aan de leden is 
om onrendabele projecten niet in te dienen zodat er een heldere dataset uitkomt. 

- Energiewet: is nog in de maak, er wordt getracht hier nog het laatste concept 
omtrent energie delen in te krijgen. Tweede Kamerleden en netbeheerders zien 
hier steeds meer meerwaarde in. Link naar de white paper van Energie Samen: 
Slim energie delen: goed voor energiecoöperaties en voor het net - Energie Samen  

- Warmtewet: hier is de lobby druk mee. Er wordt veel overlegd met netbeheerders, 
gemeentes en warmtebedrijven. Ook wordt goed opgetrokken met de VNG. 
Tevens wordt er druk gezet op het maken van andere financieringsmechanismen 
voor bewonersinitiatieven. 

- Nevele-arrest: NWEA heeft een uitgebreide, heldere consultatie gehad; Energie 
Samen is voornemens zo goed als hetzelfde in te dienen. Wie nog wil meelezen of 
zaken toe wil voegen kan dit doen door een email toe te sturen aan Siward. 

- Wind op zee: er volgt een position paper over het belang van molens op zee. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Mark Bouwmeester (Woerden Energie) vraagt zich af het percentage van –20 procent 
alleen voor SDE of voor de SCE-regeling geldt? Siward geeft aan dat dit alleen voor de 
SCE-regeling geldt. 
  
Aukje van Bezeij (Zuiderlicht): Siward heeft zojuist opgeroepen business cases niet in te 
indienen wanneer die onrendabel zijn, maar vaak zijn projecten wel rendabel te krijgen. 
Wat is nu het advies? 
Siward geeft aan daar niet over te kunnen adviseren; daar moet het bestuur van de 
coöperatie over beslissen. Het is niet de intentie leden ervan te weerhouden rendabele 
projecten in te dienen vanwege lobbyactiviteiten. 
  
Johan Wempe (Zonnecoöperatie West Friesland) benoemt dat onder de oude 
postcoderoosregeling projecten met terugwerkende kracht financieel ongunstiger 
uitvallen. Is met terugwerkende kracht overhevelen naar SCE niet een oplossing als 
tegemoetkoming van de overheid? De overheid was zich hiervan immers al bewust, maar 
de gebruikers hebben hier niet op kunnen anticiperen.  
Siward geeft aan dat dit een lastige discussie is in het kader van Europese Staatssteun. De 
overheid kan in dit geval geen onbehoorlijk bestuur worden aangerekend, en de overheid 
mag ook niet in geval van ondernemersrisico zomaar een nieuwe regeling inzetten. Wel is 
Europa de energy communities goedgezind, wat uiteraard kan helpen. 
  
Er zijn geen verdere vragen meer. André dankt Siward voor zijn toelichting en brengt 
nogmaals het webinar van 14 februari onder de aandacht. 
  
  
6. Benoeming Andries Metz (bestuurslid) tot secretaris van het bestuur 
  
André leidt in dat in de ALV van 10 december 2021 is medegedeeld dat Ferd Schelleman 
het bestuur heeft verlaten. Zijn rol als secretaris zal na goedkeuring van de ALV worden 
ingevuld door Andries Metz, die al enige tijd in het bestuur actief is. 
  
Elmar Theune vraagt zich af of er geen vrouw te vinden was voor deze functie. 

https://flex.energiesamen.nu/nieuws/1247/slim-energie-delen-goed-voor-energiecooperaties-en-voor-het-net
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André geeft aan dat Andries Metz al bestuurslid was; er is daarom niet actief buiten het 
bestuur gezocht naar vervanging. Het is voor hem wel een punt van aandacht om een 
vrouw dan wel een aantal vrouwen in het bestuur te krijgen. 
  
Stemming  

4. Akkoord tot benoeming Andries Metz als secretaris van het bestuur: 27 
stemmen voor, 1 stem blanco 

  
7. Rondvraag en sluiting 
  
André nodigt de aanwezigen uit gebruik te maken van de rondvraag. 
  
Elmar Theune geeft aan dat haar coöperatie er tegenaan loopt dat de projectleiders het te 
duur vinden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Gezien de 
werkzaamheden is dit risicovol. Is dit een onderwerp waar ES zich al eens mee 
beziggehouden heeft? 
Siward geeft aan dat er ooit naar is gekeken bij een andere coöperatie en toen is er 
geconcludeerd dat het niet (helemaal) nodig was. De details heeft hij niet helder voor de 
geest. Geert geeft aan dat dit onderwerp momenteel wordt besproken met 
verzekeringsadviseur Sietze de Jong en hier binnen een paar maanden duidelijkheid over 
volgt. 
  
Kor van Es (OnzeZon Baarn) merkt op niet tevreden te zijn met de boekhoudservice die 
wordt afgenomen. Het duurt lang alvorens er een reactie komt op vragen. Hij vraagt zich 
af of meer leden hier tegenaan lopen en of het wellicht een idee is hier een survey over te 
houden. 
André laat weten dit intern aanhangig te maken en Siward geeft aan dat er een 
klanttevredenheidsonderzoek zal volgen. 
  
Onno Eigeman (Energiek Halderberge) doet graag een oproep voor een onderhanden 
zijnde propositie energiearmoede; hij trekt graag samen op met andere leden en verzoekt 
geïnteresseerden zich hiervoor te melden. Dit onderwerp speelt bij gemeenten, die in veel 
gevallen niet onwelwillend staan tegen een samenwerking met energiecoöperaties. 
Onduidelijk is hoe die samenwerking tot stand kan komen zonder 
aanbestedingsprocedure.  
Siward geeft aangaande de aanbestedingsprocedure aan dat in Europa in de nieuwe 
staatssteunregels een verwijzing is opgenomen die benoemt dat energiecoöperaties 
mogen worden uitgezonderd voor tenders. Onduidelijk is nog of dit voor alle tenders geldt 
of alleen in gevallen zoals de SDE. Onno zal Siward hierover mailen. 
  
Aernoud Olde (Energie Samen Noord-Holland) maakt melding van het feit dat het 
evenement Hier Opgewekt uitgesteld en ingekort is. Hierdoor zijn er onderwerpen 
geschrapt; wordt eraan gedacht deze onderwerpen op een andere manier aandacht te 
geven of moeten de mensen die de onderwerpen graag met elkaar bespreken zelf in 
beweging komen?  
Siward geeft aan dat er door Hier Opgewekt op verschillende manieren is getracht het 
evenement vorm te geven, maar gezien de huidige maatregelen er uiteindelijk voor een 
hybride vorm is gekozen wat tot gevolg heeft dat er delen van het programma moesten 
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worden geschrapt. Siward kan niets toezeggen maar wil wel bekijken of we dit zelf op 
kunnen pakken. 
Aernoud vraagt zich af of we volgend jaar niet zelf het voortouw hierin kunnen nemen, 
onafhankelijk van Hier Opgewekt? 
Siward geeft aan dat dit dan wel gefinancierd zou moeten worden en benadrukt 
daarnaast ook de organisatorische belasting die dit geeft.  
André vindt het idee van een eigen jaarlijks congres niet vreemd en stelt voor dit in 
gedachten te houden. 
  
Guus Ydema (bestuurslid Energie Samen) doet graag nog een aanvulling op de uitleg van 
Siward aangaande de staatssteun regels in het kader van aanbestedingen: een goede 
oplossing zou zijn als dit Europees geregeld is maar er zijn onder de huidige regels al 
mogelijkheden te creëren. De coördinatie laat Guus graag bij Siward maar het is belangrijk 
te weten dat het wel kan.  
  
André dankt iedereen voor de aanwezigheid en bijdragen aan de vergadering. Tot de 
volgende keer op 22 april 2022. 
De vergadering sluit om 15.50 uur. 
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Bijlage: deelnemers ALV  
 
Lidcoöperaties en verenigingen (59) 
Aernoud Olde (Energie Samen Noord-Holland), Albert Jansen (Zuidenwind), Andre 
Deumers (CohesieHeillo), André Dippell (om I nieuwe energie), Anne-Marie Poorthuis 
(Energiecoöperatie Wijdemeren), Arnold van Overeem (Zonnestroom Producenten 
Vereniging), Arthur Vermeulen (Pure Energie), Aukje van Bezeij (Zuiderlicht), Ben Martens 
(Rotterdamse Energie Coöperatie), Bert Branderhorst (ECLoZ), Caroline de Greeff 
(Energierijck), Dick Nederend (Lek en IJssel Stroom), Drees Brunt (Lek en IJssel Stroom), 
Elise Dieleman (Zon op Rijswijk ZH), Elmar Theune (Energie van Utrecht), Erik J. Boon van 
Ostade (Energie Coöperatie Meierijstad), Esther Hardi (2030.nu), Frank Schoenmakers 
(Windvogel), Frits van Muijden (De Eendragt), Ger Keuzenkamp (ZonKracht Capelle), 
Gerald Chermin (HilverZon), Hanneke Lankveld (Zon op Heemstede), Henk Grijmans (Zon 
op Nes aan de Amstel), Jan Ruiter (Duurzaam Kootwijkerbroek), Jan van Dockum 
(Huibertstroom), Jan Verstijnen (De Groene Leye), Jan Vossen (LeudaIEnergie), Jan Willem 
Slijper (Best Duurzaam), Jelte Boeijenga (Energie van Rotterdam), Jeu Goossen (ImpulZ), 
Johan Wempe (Zonnecoöperatie West Friesland), John Renirie (Coöperatie ZonKracht 
Capelle), John van Diepen (Almeerse Wind), John Verheijden (Zutphense 
Energietransitatie), Jos Atteveld (Groener Zoeterwoude), Kor van Es (OnzeZon Baarn), 
Manuel den Hollander (Noord Hollandse Energie Coöperatie), Marc Cornelissen (CALorie), 
Mariska Weijer (Windunie), Mark Bouwmeester (Woerden Energie), Martin Ilbrink 
(Blauwvinger Energie), Miel Janssen (Wattnu), Monique Sweep (Deltawind), Onno 
Eigeman (Energiek Halderberge), Peter de Wit (Rijne Energie Coöperatie), Peter Hermans 
(NEWECOOP Nederweert), Peter van Drenth (EemnesEnergie), Piet Melzer (GC 
Nieuwkoop), Piet Poels (VoordeZon), Rainer Flake (Duurzaam Alphen-Chaam), Reijer van 
de Kuilen (Duurzaam Kootwijkerbroek), René van Doorn (Energie Dongen), Rien Haasnoot 
(De Eendragt), Rob de Bruijn (coöperatie Riel-Goirle), Rob Weijs (040energie), Sarida van 
der Meer (EigenWijkse Energie Coöperatie), Wim Lemmens (Hilverstroom/Zon op de 
Hilver), Wim Ouwerkerk (Leimuiden Duurzaam), Wim Wilschut (Zon op Purmerend) 
 
 
Persoonlijk (3)  
Herman Eijpe, Lidewij Tummers-Mueller, Marc Mangnus 
 
Ereleden (1)  
Felix Olthuis 
 
Onbekend (3)  
Dorothea Putman, Jan Res, Paul 
 
Geen lid (2) 
Hans Grijzen (Gasvrij Scheveningen), Ton de Bruijn (Duursaam Benoordenhout) 
 
Bestuur Energie Samen (4)  
André Jurjus, Andries Metz, Guus Ydema, Norbert Buiter 
 
Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (10) 
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Alexander Haccou, Geert de Blecourt, Linda van Roij, Martine Verkaik, Piet-Hein Speel, 
Rachad Ghaddoura, Ries Verhoeven, Siward Zomer, Tammo Hoeksema, Wendy 
Valkenburgh 


