
Verslag van de 2e Algemene Leden Vergadering van  
Energie opwekcoöperatie Zonnemaatje R.W.Z.I Haaren U.A.  
Dinsdag 25 mei 2021. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur via Teams 

1. Welkom en openingswoord door voorzitter Huub Glas. 
Huub opent de vergadering. Hij telt de leden:  er zijn naast het bestuur 19 leden aanwezig. Dat betekent 
dat er voldoende leden zijn om een rechtsgeldige ALV-vergadering te organiseren.  

 
2. Beelden van het zonnepark 
Korte presentatie van de bouw van het zonnepark met toelichting door Huub. Bestuur kijkt of deze 
beelden breder beschikbaar gesteld kunnen worden. 
 
3. Vaststelling verslag van de ALV 10-10-2020 
Het verslag is eerder verzonden. Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag. Het verslag wordt 
vastgesteld. 
 
4. Vaststelling jaarcijfers 2020 
Erik Jan geeft korte inleiding. Jan Verstijnen is bouw-penningmeester en Erik Jan heeft het als beheer-
penningmeester overgenomen. In de afgelopen maanden was er overlap. De kascontrolecommissie heeft 
de kosten van de gehele projectfase gecontroleerd. Een deel van de projectkosten is opgenomen in het 
financieel jaarverslag 2020. Er zijn ook projectkosten in 2021. Die zijn niet in het jaarverslag 2020 
opgenomen. 
Verslag kascontrolecommissie 
Peter Krumm geeft toelichting bevindingen kascontrolecommissie over de projectfase. De commissie is 5 
maal bij elkaar geweest. Afbakening herkent hij. Kascontrole commissie heeft volledige medewerking 
gekregen van Erik Jan en Jan Verstijnen. Alle kosten -behalve vervuilde grond- zijn conform begroting 
uitgegeven. Wat betreft Peter kan decharge verleend worden aan de penningmeester. Jan Verstijnen licht 
de vraag over de algemene kostenpost van € 9500 toe. Dat is vooral communicatie en wervingskosten. 
Huub vraagt of er nog vragen zijn. Die zijn er niet. 
Dechargeverlening bestuur zonnemaatje 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over 2020. 
 
5. Uitkering over 2020 
Erik Jan; er is bijna geen stroom over 2020 geproduceerd. Dus ook geen inkomsten. Er wordt dus door 
bestuur voorgesteld geen uitkering te doen. Vergadering is akkoord. 
 
6. Begroting 2021.  
Ter kennisgeving voor ALV over beheerfase. Er zijn geen vragen of toelichting. 
 
7. Bestuursverslag: stand van zaken;  
Arno geeft met behulp van een presentatie een toelichting op de activiteiten van het bestuur. We maken 
onderscheid tussen bouwfase en beheerfase. We zijn nu in de beheerfase belandt. Dat betekent dat het 
bestuur zorgt voor het technisch, financieel en administratief beheer van de installatie. Leden moeten 
zelf hun ingevoerde gegevens in de administratie bijhouden in Zon Op Nederland. Peter vraagt of je als lid 
de belastingteruggave altijd zelf moet regelen met je energieleverancier. Jan P. antwoordt dat je dat 
alleen moet doen als de leverancier het niet automatisch doet (check de sterren op de website van Zon 
Op Nederland).   
Technische projectgroep 
Johan geeft korte toelichting. Lucas Middelhof, Adrie Pijnenborg en Geert van Vianen zijn leden met veel 
ervaring en kennis met zonnepanelen. Twee taken: wat leveren de panelen op? Komt Hoppenbrouwers 
hun garantstelling na? Als tweede: adviseren over wat er fysiek rond het veld moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld: het gras onder de panelen groeit harder dan daarnaast. De projectgroep kijkt hoe er 
gemaaid kan worden. Er wordt ook gekeken naar het schoonhouden van de panelen i.v.m. vogelpoep. 
Het veld is afgelopen vrijdag met Hoppenbrouwers opgeleverd.  
 
 

https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/
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8. Overdracht van certificaten.  
Arno geeft een korte toelichting over de procedure van de verkoop van certificaten. Bestuur heeft 
besloten geen wachtlijst aan te leggen. Het is niet de bedoeling dat er ‘gehandeld’ wordt in certificaten. 
Dat brengt veel administratie met zich mee. Als je certificaten wil verkopen, meldt dat dan aan het 
bestuur. Het bestuur zal de procedure volgen en ze eerst aan de leden aanbieden. Het lid is zelf 
verantwoordelijk voor de verkoop. Het bestuur kan geen garanties geven dat certificaten ook verkocht 
worden en koopt zelf geen certificaten. 
 
9. Communicatie 
Presentatie resultaten enquête – plan 2021  
Huub licht de resultaten van de enquête toe. 107 leden hebben de enquête ingevuld. Daar zijn we blij 
mee. Belangrijkste redenen dat mensen meedoen: bijdrage willen aan overstap duurzame bronnen of 
omdat ze geen zonnepanelen op het eigen dak kunnen leggen. 1/5 van de mensen wilden iets aan de 
community doen. Informatie vooral over (uitbetaling van) rendement. Daarnaast info over 
energiebesparing; maar daarvoor kun je beter direct VET of HOT volgen. Er zijn niet veel vragen over 
andere zonnemaatjes. Website wordt niet heel vaak bezocht. We zorgen dat de website actueel blijft. 
Projectgroep communicatie zal communicatie verzorgen volgens de resultaten van de enquête. De 
enquêteresultaten worden meegestuurd met het verslag van de ALV.  
 
10. Kascontrolecommissie – roulatie van de leden.  
Volgens de regels moet jaarlijks 1 lid de commissie verlaten. Peter vertelt dat Bert de commissie gaat 
verlaten. Voorstel is John Vermeer toe te laten als lid van de kascontrolecommissie. Reservelid is Hans. 
Erik Jan bedankt de kascontrolecommissie (en met name Bert) voor de prettige samenwerking. Erik Jan 
bedankt Jan Verstijnen ook als bouwpenningmeester. De vergadering is akkoord met het voorstel en de 
leden worden benoemd. 
 
11. Vooruitblik op de toekomst 
Jan Peters vertelt over de toekomst van Zonnemaatje. Zonnemaatje gaat zelf geen nieuwe initiatieven 
aan, maar dat doen HOT en VET als initiatief nemende corporaties wel. Hij vertelt over de Linea Futura, 
zon op daken van Duinboeren en festival Futura als toekomstige projecten. De Regionale Energie 
Strategie (RES) is een belangrijk uitgangspunt voor grootschalige opwek en energiebesparing. In regio 
NOB moeten 100 windmolens of 1300 sportvelden aan zonneweides komen om de nodige opwek te 
dekken. Dat is dus een grote opgave om deze bv in te passen in het landschap. Hij laat voorbeelden van 
energieclusters zien in de REKS Hart van Brabant. Dit is belangrijk omdat in de RES is afgesproken dat er 
gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Daarmee houden de burgers zeggenschap over de projecten, 
of krijgen ze minimaal recht op financiële participatie. Jan geeft aan dat we in de directe omgeving van 
het zonnepark kijken naar benutten waterkracht uit de Essche Stroom of Nemer en dat we openstaan 
voor grootschalige uitbreiding van het zonnepark ter plekke.  
 
12. Rondvraag 
Een lid vraagt of Zonnemaatje zich bezig gaat houden met de WTBR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen? Huub geeft aan dat we dat zeker doen. Een ander lid vraagt om de rondleiding alleen 
aan leden te geven (i.v.m. diefstal). Vallen certificaten ook onder groene beleggingen? Erik Jan zegt dat 
ieder lid zelf verantwoordelijk is voor de fiscaliteit. Op de site van Energie Samen staat volgens Erik Jan 
dat je de waarde van de panelen moet opgeven in Box 3. Bestuur geeft formeel antwoord in volgende 
nieuwsbrief. 
 
Afsluiting 
Huub sluit af met dank aan de aanwezigen. Hij vond het erg leuk om deze leden van Zonnemaatje te 
hebben gezien op het scherm. Volgende keer hopelijk live.  
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Aanwezige leden: 

1. Rianne van Beurden 
2. Toon van Boxtel 
3. Anneke van Wijmen (2x) 
4. Frans van den Berk 
5. Len Janssens 
6. Frans Couwenberg 
7. Jac Peeters 
8. Gertjan Broekhoven 
9. Bert Mous 
10. Antonio van Nistelrooij 
11. Jos Winkens 
12. Dianne Commissaris 
13. Berry van Esch 
14. Peter Krumm 
15. Gerard Smals 
16. Henriette Oude Luttighuis 
17. John Vermeer 
18. Ilja Frenken 
19. Frans van den Berk 

Aanwezig bestuur: 
20. Johan vd Brand 
21. Huub Gas 
22. Jan Peters 
23. Jan Verstijnen 
24. Erik Jan van Bergen 
25. Arno van der Laan 

 
 


