
 

Energie opwekcoöperatie Zonnemaatje R.W.Z.I Haaren U.A.  

                                                 

Verslag Algemene ledenvergadering Zonnemaatje 

Datum: Dinsdag 21 juni 2022       Aanvang: 19.30 uur    Via MS-Teams 

Aanwezig: 37 leden       Bericht van verhindering: 7 leden 

 

1 Welkom en openingswoord door de voorzitter      

Voorzitter Huub Glas opent de vergadering op deze langste dag van het jaar. De agenda is 

beperkt tot de formele punten die behoren bij de algemene ledenvergadering. Het bestuur 

wil een volgende vergadering weer fysiek doen, waar gedacht wordt aan een thema en/of 

spreker als extra agendapunt. 
 

2 Vaststelling verslag vorige vergadering 25 mei 2021     

Een vraag n.a.v. het verslag wordt beantwoord bij agendapunt 4. Het verslag wordt door de 

ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

• Verkoop van 5 certificaten 

Het bestuur heeft besloten, gezien het beperkte aantal van 5 certificaten, te kiezen voor 

verkoop aan één lid. Hiervoor wordt tijdens de vergadering uit de aanmeldingen geloot. Ook 

is besloten dat er geen wachtlijst wordt aangelegd. Bij een eventuele volgende teruggave 

van certificaten, worden alle leden weer benaderd. De prijs van een paneel is nu € 236,89. 

• Migratie van Zon op Nederland naar Econobis    

Op 14 juni hebben alle leden per mail een activeringslink ontvangen. Op de website 

www.zonnemaatje.nl staat o.a. over dit onderwerp uitleg bij het item vragen. De voorzitter 

adviseert om daar eerst te kijken. Mochten er toch nog problemen zijn, dan mag dat 

gemaild worden aan het bestuur. Waarschijnlijk kan het dan opgelost worden.                                    

Op dit moment werkt ook de website www.zonmonitor.nl  nog. Daar is de dagopbrengst 

nog steeds te zien, maar deze website verdwijnt in de loop van dit jaar.                                  

Op vragen wordt aangegeven, dat het bestuur geen keuze had anders dan Econobis. 

ZonopNederland hield namelijk op te bestaan. Het bestuur is terughoudend met het 

doorgeven van nieuws via de mail. Als er reden toe is, gebeurt dat zeker. Wat betreft 

http://www.zonnemaatje.nl/
http://www.zonmonitor.nl/


vouchers, die nu nog op de oude website te vinden zijn, is beloofd dat volgend jaar van alle 

leden de voucher rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de energieleverancier. Dit jaar 

heeft het heel veel problemen opgeleverd en daarom kan terugbetaling van 

energiebelasting nog steeds even duren, tot eind juli of begin augustus. 

4 Vaststelling van de jaarcijfers 2021 

Penningmeester Erik Jan van Bergen licht dit agendapunt toe. 

• Realisatie 2021     
De realisatie 2021 pakt circa EUR 3000 beter uit dan de begroting. De grootste afwijking 
t.o.v. de begroting is veroorzaakt door het slechts 1 keer maaien i.p.v. 3 keer. Daarnaast viel 
het aantal zonuren licht tegen. 

• Jaarrekening 2021    
Het batig saldo van de begroting en realisatie van het bestuur wordt op kasbasis berekend. 
Hierin is geen plaats voor de post ‘’afschrijvingen’’ over het materiaal.  In de jaarrekening 
worden afschrijvingen boekhouding wel meegenomen waardoor een boekhoudkundig 
verlies ontstaat. Dit effect zal ook de komende 14 jaar blijven spelen.     Omdat deze 
jaarrekening moeilijk te lezen is, heeft het bestuur besloten om samen met HVA, dat de 
jaarrekening verzorgt, volgend jaar een beter leesbare jaarrekening te presenteren.  

• Verslag van de Kas Controle Commissie over 2021  
Namens de kascommissie geeft Robert Jochemsen een korte mondelinge toelichting van 
hetgeen in het schriftelijke verslag van de kascommissie is opgenomen. Speciaal aandacht 
wordt gevraagd voor vervanging van apparatuur (m.n. de omvormers). Het bestuur kijkt hier 
nog een keer naar, i.v.m. garanties die er zijn afgesproken. Ook de kascommissie pleit voor 
een beter leesbaar jaarverslag. De kascontrole commissie adviseert de leden om het bestuur 
decharge over 2021 te verlenen. 

• Decharge bestuur over 2021  
De ledenvergadering verleent op advies van de kascommissie over de jaarcijfers van 2021 
decharge aan het bestuur. 
 
5 Uitkering over 2021, Dividendvoorstel 2021 
Penningmeester Erik Jan van Bergen licht het voorstel toe. Onzekerheid over de 

energieprijzen na afloop van ons tot eind 2023 lopende contract met ENGIE, eventuele 

vervanging van apparatuur in de toekomst en de huidige energiecrisis zijn de belangrijkste 

redenen om voor te stellen geen dividend over 2021 uit te keren. Hierdoor ontstaat een 

buffer voor toekomstige ontwikkelingen.   

De ledenvergadering besluit akkoord te gaan met het voorgelegde dividendvoorstel en over 

de resultaten van 2021 geen dividend uit te keren. 

 
6 Begroting 2022 
De begroting 2022 wordt ter kennisname aan de leden aangeboden. 
De verwachting is dat we dit jaar de begroeiing onder en tussen de panelen twee keer 
moeten laten maaien. Een suggestie om met de leden zelf te maaien wordt vanuit 
veiligheid, gevraagde deskundigheid en de nu geraamde, relatief beperkte, kosten van € 



1.000,- niet overgenomen. Een professioneel bedrijf zal het groenonderhoud ook in de 
toekomst blijven doen. 
 
 
7 Samenstelling Kas Controle Commissie  
Jaarlijks treedt één lid statutair terug. Met dank van de aanwezigen voor zijn inzet, treedt 
Peter Krumm terug als lid van de kascommissie. Vorig jaar heeft Hans Maas zich al kandidaat 
gesteld als nieuw lid. Er komen geen tegenkandidaten en de ledenvergadering keurt de 
nieuwe samenstelling van de kascontrolecommissie goed.  
 
8 Technische aspecten 

• Maandelijks volgen (monitoring) van opbrengst     

Vanuit de technische commissie geeft Johan van den Brand een toelichting op de aanpak 

van de monitoring. Deze gebeurt continue automatisch door Hoppenbrouwers Techniek. Bij 

een afwijking gaan ze onmiddellijk tot actie over. Verder hebben we een contract met 

Siderea, dat een maandelijkse prognose geeft. Bovendien kijkt Adrie Pijnenborg als 

deskundige elke maand naar de opbrengst en geeft hierover een beoordeling. 
 

9 Rondvraag 

Mijn contract met de energieleverancier loopt binnenkort af, kan het bestuur mij een advies 

geven?   Nee, dat is op dit moment lastig. In principe maakt het voor de afhandeling van de 

energiebelasting volgend jaar niets uit. Enkele maatschappijen (Engie, Greenchoice) geven 

wel bij sommige contracten een margevergoeding aan onze coöperatie. 

Kunnen we de opbrengst zelf monitoren?   Zeker, door de totaalopbrengst te delen door het 

aantal certificaten (2103).  Het bestuur wil via Econobis de informatie wel zichtbaar houden 

voor alle leden. 

Kunnen we als energiecoöperatie onze energie wel steeds blijven leveren, gezien de 

problematiek van volle netwerken?   Jan Peters antwoordt dat dit geen enkel probleem is. 

We hebben een gegarandeerde grootverbruikersaansluiting voor 25 jaar. 
 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.45 uur met dankzegging aan alle aanwezigen deze vergadering. 

 

 

Verslag, 25 juni 2022 

Johan van den Brand, secretaris 


