10 oktober 2020
16.30-18.00 uur
ONLINE

Programma van deze ALV
1. Opening en welkom door voorzitter
• Stand van zaken Zonnemaatje

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorstellen kandidaten bestuur
Toelichting stemprocedure
Benoemen bestuursleden
Vaststellingsprocedure huishoudelijk reglement
Financiën project
Instellen kascontrolecommissie
Aanmelden actieve leden
Rondvraag

Spelregels van deze ALV
1. Stemprocedure wordt straks uitgelegd
2. Bestuur kan de leden niet horen
3. In de chat kunnen vragen gesteld worden die tijdens de
bijeenkomst zo goed mogelijk beantwoord worden.
4. In de chat worden geen antwoorden gegeven.

Zonnemaatje: Oplevering eind november 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste haalbaarheidsstudie in 2017
Bouwvergunning van gemeente in nov 2018
Voorlopige inschrijving leden kwartaal 1 2019
Onderhandelen Waterschap en Contractpartijen 2019-2020
Coöperatie Zonnemaatje opgericht in november 2019
Installateur gekozen in 2019, contract getekend kwartaal 2 2020
Aansluiting met netbeheerder kwartaal 4 2019 gecontracteerd
Trafo en meetdiensten kwartaal 2 2020 gecontracteerd
Opstalovereenkomst in 2020 getekend en notarieel vastgelegd
Definitieve inschrijving vanaf april 2020
Juli 2020: Tweede deel storting ledenkapitaal; garantie waterschap
September 2020: vergunning verplaatsing vervuilde grond

Overzicht meevallers en overwonnen obstakels
• 3 Jaren studeren, ontwikkelen, onderhandelen en voorbereiden
• Na 2 maanden voorinschrijving 20% overtekening
• 1 Jaar onderhandelen over opstal en elektrische ontsluiting
• Extra aansluitkosten >10% van de voorziene kosten
• 35% van voorinschrijvers afgehaakt (corona, financiering, zelf panelen)
• Hernieuwde werving moeizaam coronatijd (nog 21 van 2103 certificaten)
• 17 Extra panelen gratis
• Reductie legeskosten
• Terugbetaling haalbaarheidsstudie waterschap
• Consequenties vervuilde grond in geld en vooral in tijd

2. Voorstellen (kandidaten) bestuur
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Peters (oprichtingsbestuur)
Arno van der Laan (oprichtingsbestuur)
Johan van den Brand
Erik Jan van Bergen
Huub Glas

• Aftreden: Jan Verstijnen (oprichtingsbestuur)

3. Toelichting stemprocedure
ART. 21
• Eén lid: één stem
• Besluit = volstrekte meerderheid van aanwezige stemmen (50%)
ART. 22
• Elektronisch stemmen kan, mits

Huishoudelijk reglement
Minimaal 10 leden aanwezig (art. 4.2)

• Leden kunnen worden geïdentificeerd
• Leden rechtstreeks kunnen kennisnemen van de vergadering

• Blanco en niet uitgebrachte stemmen tellen niet mee
• Beslissing voorzitter over uitslag is bindend

4. Benoemen bestuursleden
1. Johan van den Brand
2. Erik Jan van Bergen
3. Huub Glas
• Aftreden: Jan Verstijnen (oprichtingsbestuur)

5. Vaststellingsprocedure Huishoudelijk
reglement
STEMMING:
Bent u akkoord met het huishoudelijk
reglement met kenmerk
“2020-02-26 Zonnemaatje HHR V2 schoon”?

6. Toelichting financiën
Begroting investeringen
Ontwikkeluitgaven tot IBS
Terrein bouwklaar maken
PV-Installatie
Net aansluiting + trafo+ meetbedrijf
Afwerken Terrein
Terugbetaling waterschap
Reductie legeskosten
Extra werving
Extra vergunningen
Extra grondonderzoek
Extra grondafvoer
Extra notariskosten
ALV en extra Zonneblaadjes
Onvoorzien
Verwachte overschrijding kosten
Totaal investeringen

Gepland in BC mrt 2020
in € en excl BTW
€
89.106
€
1.700
€
408.300
€
33.573
€
3.000

€
€

Correcties oct 2020
in € en excl BTW
€
89.106
€
1.700
€
408.300
€
33.573
€
3.000
€
10.000
€
-6.800
€
3.000
€
450
€
5.165
€
1.000
€
2.354
€
3.000
10.000 €
18.169
€
8.169
545.679 €
553.848

Kosten stijgen licht,
rendement blijft
3,8%
Kostenstijging wordt
opgevangen in
exploitatie

6. Ontwikkelkosten en vergoedingen
Margevergoedingen worden door de leveranciers ENGIE,
GREENCHOICE en OM aan Zonnemaatje betaald.
6b, 6c: Voorstel van het bestuur voor de bestemming van
margevergoedingen en opbrengsten van de verkoop van de
stroom (na aftrek van de lopende kosten) wordt besproken
na één vol jaar productie (ALV 2022)
6d. Ontwikkelkosten Zonnemaatje zijn voorgefinancierd
door DEH en worden zo snel mogelijk terugbetaald

6e Veranderende postcoderoosregeling
• Zonnemaatje heeft sowieso recht op huidige regeling (2020) met 15
jaar garantie van belastingcompensatie door de belasting dienst
• Volledigheidshalve bestudeert lid/expert de regeling van 2021 en de
risico’s daarvan
• Niet alle gegevens zijn op dit moment al bekend voor de 2021
regeling
• Onze huidige verwachting is dat het voor de coöperatie financieel
gunstig zal zijn om de 2020 regeling te kiezen
• Mocht bestuur concluderen dat 2021 regeling beter is voor alle leden
dan zullen wij hier tijdig over communiceren

7. Instellen kascontrolecommissie
Art. 6.4 huishoudelijk reglement
De algemene ledenvergadering stelt voor de controle op de financiële jaarstukken,
een kascontrolecommissie in, die minstens één keer per jaar een controle uitvoert
op de uitgaven en inkomsten van de coöperatie.
Deze commissie bestaat uit 3 (drie) leden van de coöperatie, geen bestuurslid
zijnde.
Jaarlijks treedt één lid af en is daarna gedurende 4 (vier) jaar niet herkiesbaar.

8. Aanmelden actieve leden
Art 5.4 huishoudelijk reglement
Het bestuur kan projectgroepen voor bepaalde tijd in het leven roepen. Een
projectgroep bestaat uit minimaal één bestuurslid en twee leden van de coöperatie,
doch altijd meer coöperatieleden dan bestuursleden. Een projectgroep krijgt een
opdrachtomschrijving en rapporteert schriftelijk aan het bestuur. De projectgroep
wordt ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op
een bestuursvergadering.

1. Kas controle commissie
2. Commissie goedkeuring notulen ALV
3. Technische commissie of projectgroep
4. PR groep i.h.b. Zonneblaadje

Vragen?

