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Notulen 
 
4e  ALV Buurtstroom Energie-U 
 
Datum:   13 juli 2020 
Plaats:   Online 
Aanwezigen:  Renske Zwart (voorzitter), Rama Jagerman (penningmeester), Machiel 

van Dalen (secretaris), Luc Adolse (algemeen bestuurslid), Pieter Duif 
Verhoeven (algemeen bestuurslid), Denice Kooymans, (aspirant 
bestuurslid), Caroline Altena (kascommissie), Niels Rennen 
(kascontrolecommissie) 
Presentielijst is in te zien bij het bestuur. Normaal wordt een 
presentielijst ondertekend. Nu is bijgehouden door het secretariaat 
wie zich aangemeld/afgemeld hebben en wie in de online bijeenkomst 
aanwezig is. 

 
 
1. Opening en introductie 
 
Renske Zwart heet iedereen online welkom in deze bijzonder tijd van Corona en opent de 4e 
A.L.V. Renske geeft aan dat het mooi om te zien is dat er zoveel leden online aanwezig zijn. 
Er zijn enkele berichten van verhindering binnengekomen.   
- Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. De binnengekomen vragen/verzoeken worden behandeld 
onder de bestaande agendapunten..  
 
- Mededelingen 
Vragen kunnen in de chat gesteld worden en deze zullen direct beantwoord worden of 
centraal beantwoord worden. 
- Vaststellen Verslag Algemene Leden Vergadering 17 juni 2019 
Het verslag wordt tekstueel doorgenomen: geen opmerkingen. 
Ook zijn er geen inhoudelijke vragen het verslag wordt vastgesteld met dank aan de 
secretaris.  
 
2. Coöperatie Buurtstroom Energie-U 
- Jaarverslag 2019 en ontwikkelingen 2020 (presentatie) 
Er zijn in 2019 twee nieuwe buurtcentrales bijgekomen in Werkhoven op de boerderij van 
boer Johan en De Wissel op een school in Utrecht. In totaal draaien er nu negen centrales.   
 
De resultaten zijn per buurtstroomcentrale inzichtelijk gemaakt. De huidige centrales en 
nieuwe centrales die in ontwikkeling zijn hebben een vergelijkbaar dakoppervlak waar wij 
binnen de huidige regeling goed mee kunnen werken.  
 
In de sheets ligt Rama toe hoe wij ons als coöperatie verder willen professionaliseren. We 
hebben als coöperatie afgelopen jaar verlies gemaakt dit voelt vreemd maar dat biedt 
voordelen in deze fase.  

Energie-U 
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Wij hebben nauw samengewerkt met de onze zustercoöperatie Energie-U. Er is ingezet op 
een lobby richting Gemeente Utrecht om meer daken beschikking te stellen. Dit heeft nog 
geen resultaten afgeworpen. De Utrechtse gemeentelijke  organisatie blijkt lastig te 
doorgronden wat ze met burgerinitiatieven willen maar we voeren de druk op. Ook trekken 
we samen met andere energiecoöperaties in de provincie Utrecht op. We hebben een 
gezamenlijk manifest ondertekend en dit krijgt gehoor bij de provincie die positief reageert 
op burgerinitiatieven in de energietransitie.  
 
We zijn aangesloten bij EnergieSamen, de landelijke koepel en belangenvereniging van 
energiecoöperaties. Zij verrichten het landelijke lobbywerk met de nieuwe landelijke 
postcoderoosregeling. Ook maken we gebruik van hun diensten zoals Econobis 
(Administratiesysteem) en kennisuitwisselingssessies. Andere energiecoöperaties hebben te 
maken met dezelfde professionaliseringsvraagstukken en zijn ook op zoek naar 
slimmigheidjes. 
 
We zijn ook lid van Samen OM, hier verkopen we de opwekte stroom aan. Dit is het 
energiecollectief van ruim 40 coöperaties in het land. We hebben hier ook inspraak als lid op 
hun ALV. ’s. Het is de allergroenste energieleverancier van Nederland.  
Ingegaan wordt op de vraag van Aike van der Hoef. ”Hoeveel investeert Samen OM in 
nieuwe productiecapaciteit? Samen Om wil deze informatie niet delen. Moet Buurtstroom 
wel blijven adviseren om de opgewekte elektriciteit te verkopen aan Samen om? Aike heeft 
aanvullende in de chat aangegeven. Eneco investeert zelf wel in productiecapaciteit. 
 
Samen Om  is de koepel en ontwikkelt zelf geen windmolen of zonnepaneleninstallaties dat 
doen de aangesloten coöperaties. Er is geen winstoogmerk en wij ontvangen ook een 
vergoeding per klant die stroom van Buurtstroom afneemt.  
 
Vanuit het bestuur zijn we naar de langere termijn aan het kijken. Wat is nodig om de 
organisatie  kostenefficiënt draaiend te houden. Wat voor massa hebben wij nodig. 
Het bestuur kijkt ook scherper welke opdrachten we verlenen. De website is aangepakt. Op 
de oude website stond summiere informatie en er werd gebruikt gemaakt van de website 
van Energie-U.   
Adviespunten van de kascontrolecommissie 2018 zijn verwerkt.  
Samen met Energie-U kijken we ook naar andere daken en velden (waaronder geluidswal 
langs de A12 in Utrecht).  
Het gaat om gemeentedaken maar ook bedrijfspanden en gebouwen van 
woningbouwcorporaties. De samenwerking met de SSH verloopt prima. N.a.v een vraag of 
boeren zich kunnen melden is het antwoord ja. De boerderij van boer Johan in Werkhoven is 
een mooi voorbeeld. 
 
3. Financiën 
- Jaarrekening 2019 (bijlage) 
Rama geeft toelichting op de jaarrekening. In 2019 is een verlies gerealiseerd van €13.492, 
wat gepland en in orde is. Er is in boekjaar 2019 een bedrag van ruim €30.000 afgeschreven, 
aangezien alle investeringen lineair worden afgeschreven. Er is een overzicht gegeven van 
het vermogen van de coöperatie.   
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Daarnaast overzichten per buurstroomcentrale een overzicht gegeven hoeveel de productie 
in kWh is, heeft de zon meer of minder geschenen en heeft de centrale goed gedraaid.  
Het overzicht is per paneel.  
 
N.a.v een vraag waarom hier niet over meerdere jaren. Dit is overzicht vanaf de start tot op 
heden. Er vindt een eenmalige investering plaats op de startsituatie. Wat betekend de 
reserve op dit moment.  
  
N.a.v. een vraag waarom is er bij de twee centrales in Bunnik flinke verschillen in de 
bedragen in de jaarrekening. Voor Werkhoven zit er ook dakhuur in het project opgenomen. 
 
- Behandeling Verslag Kascontrolecommissie 
Caroline, doet kort verslag in aanvulling op het rondgestuurde verslag van de 
kascontrolecommissie. In de commissie zit ook  Niels, lid en deelnemer van  Buurtstroom 
Zuilen en bij de overleggen is ook Karen Pleit (boekhouder) aanwezig.  
We waren er vroeg bij dit jaar. Tijd genoeg gehad naast digitaal zijn we in juni ook fysiek 
bijeen geweest en hebben alles nogmaals kunnen checken.  
De adviezen uit 2019 zijn opgevolgd. De risico’s voor de coöperatie zijn in beeld. De 
steekproef die uitgevoerd was, was herleidbaar.  
Onze conclusies, een groot compliment voor de boekhouding want het ziet er keurig uit. We 
zien de professionaliseringsslag.  Twee adviezen zijn meegegeven, zie ook het verslag. 
Laat ook een begroting/budget (+herkomst) zien. Dit maakt het gemakkelijker het 
jaarresultaat te beoordelen en geeft inzicht in de financiële keuzes die het bestuur maakt. 
 
Een tweede advies gaat in als er meer dan een ton op een rekening staat, dit te spreiden of 
als alternatief, een (spaar)rekening bij een andere bank te openen. Dit in verband met het 
Depositogarantiestelsel (DGS) waarin DNB een garantie afgeeft op het banksaldo per bank 
tot maximaal 100.000 Euro. 
 
Wij raden de ALV aan om de jaarrekening goed te keuren. 
 
Renske bedankt Carolien en Niels en benadrukt dat het fijn is om terug te horen dat het te 
zien is in het werk dat Rama er afgelopen jaar ingestoken heeft.  
 
Vragen naar aanleiding van het kascontroleverslag en jaarrekening: 
Een vraag in de chat van Gert: Het vermogen was eerst negatief nu positief, hoe zit dat.  
Rama: In 2018 is het door de coöperatie gemaakte verlies afgeschreven op het onderdeel 
“Vermogen Coöperatie” van ons kapitaal / eigen vermogen. De nieuwe methode die we nu 
hanteren is dat afschrijving plaatsvinden op “Kapitaalstortingen” binnen ons kapitaal / eigen 
vermogen. We hebben hiervoor ook een correctie doorgevoerd, waarbij afschrijven in het 
verleden nu ook zijn omgeboekt. Dit verklaart waarom “Vermogen Coöperatie” nu een 
positief bedrag is. De vraag is beantwoord.  
 
 
 
 
Waarom zit er verschil bij Griftkwartier 1 en 2.  
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Dat heeft te maken met het anders afschrijven wat doorgevoerd is. Ook hebben we van 
Stedin een schadevergoeding ontvangen en die is per project verdeeld, pagina 9 
jaarrekening (Molenstraat, Griftkwartier 1 en Griftkwariter2). De toelichting is duidelijk. 
 
Mieka (Molenstraat) heeft een vraag over pagina 7 v.d. jaarrekening, de post communicatie 
te verduidelijken. Rama: de bedragen van 2019 kloppen, maar de bedragen van 2018 waren 
deels verkeerd geboekt. Een deel van de kosten die op projectontwikkeling waren geboekt 
horen bij de post projectcommunicatie, in het verslag is het gecorrigeerd. De vraag is 
beantwoord.  
 
Renske bedankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden.  
 
- Vaststelling Jaarrekening 2019 
De ALV stelt de jaarrekening ongewijzigd en unaniem vast. 
 
- Samenstelling kascontrolecommissie 
Caroline wordt bedankt voor haar deelname in de commissie en treedt terug. Niels geeft aan 
dat hij bereid is om het nog een jaar te willen doen.  
Renske geeft Frans het woord die aangeeft in de chat aan dat hij het niet wil doen. Frans 
licht het toe, Ik heb in de jaren 50 op de Mulo met moeite een 6.5 voor boekhouden 
gehaald, dus ik vind mezelf niet geschikt en heb alle vertrouwen dat er een ander lid opstaat. 
Een duidelijke reactie en Renske bedankt Frans. 
 
Elly Ros geeft aan dat ze graag toe wil treden in de kascontrolecommissie. Ze heeft 
Buurtstoomdelen in Griftkwartier 1 en verheugt zich erop om komende jaar de controle op 
zich te nemen.  
 
Gevraagd besluit:  
Het bestuur vraagt de vergadering om akkoord te gaan dat Niels Rennen en Elly Ros voor het 
boekjaar 2020 de kascontrole uitvoeren. 
 
Aangenomen, en Renske geeft ook dank namens het bestuur dat zij deze taak op zich willen 
nemen.  Elly bedankt de leden en geeft aan dat ze met enthousiasme aan de slag gaat.  
 
4. Decharge van bestuur 
Gevraagd besluit: 

• Het bestuur vraagt de ALV het bestuur voor het boekjaar 2019 decharge te verlenen 
over het gevoerde beleid.  

 
De ALV stemt hier mee in. 
Renske benadrukt dat we blij zijn met het gestelde vertrouwen en dat we komend jaar 
voortbouwen op de basis die er nu ligt.  
 
5. Standaardwerkwijze uitkeringen aan deelnemers (bijlage) 
 
Renske leidt in dat we in bijlage 3 een standaard werkwijze voor uitkering van winst aan 
deelnemers hebben opgesteld. Rama geeft een toelichting hoe we tot deze werkwijze 
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gekomen zijn. We hebben bewust gekozen dat een uitkering eens in de 3 volledige 
kalenderjaren plaatsvindt. 
 
Na iedere drie volledige kalenderjaren stroomproductie is er een resultaat (startdatum 
buurtstroomcentrale) en wordt door de ALV voorgelegd of voor de betreffende 
Buurtstroomcentrale een uitkering aan deelnemers kan plaatsvinden. Het financiële 
resultaat via Buurtstroom (opbrengsten minus kosten) wordt van iedere zonnecentrale apart 
bijgehouden (peilpunt 31 december) en wordt toegevoegd aan de betreffende reserve. Als 
deze reserve groot genoeg is (minimaal €45 per paneel) volgt een uitkering aan deelnemers 
van minimaal €20 per paneel. 
 
Gevraagd besluit: 
Het bestuur vraagt de vergadering om de standaard werkwijze uitkering aan deelnemers 
goed te keuren en vast te stellen. 
 
Een vraag vanuit de ALV, is er al een uitkering? Rama: de eerste uitkering zal volgend jaar 
worden uitgekeerd, voor het project De Arm. Deze draait dan drie kalenderjaren en de 
reserve is groot genoeg voor een uitkering. 
Een tweede vraag, kan de standaard werkwijze per jaar aangepast worden. Ja dat kan, dan 
moet een ander voorstel in de ALV voorgelegd worden. 
 
Mieka benadrukt dat ze met De Molenstraat met een negatieve reserve zijn begonnen, dus 
dat het nog wel even duurt voordat zij voldoende positieve reserve in de centrale hebben 
opgebouwd. De vergoeding van Stedin helpt. Graag willen we vragen om ook te kijken naar 
de restwaarde na 15 jaar. 
 
Rama snapt de vraag, er zijn twee verschillende invalshoeken, wat is de technische 
restwaarde en wat is de economische waarde. Wij gaan ervan uit dat er na 15 jaar iets met 
de centrale gedaan moet worden (nieuwe periode met afspraken, afbreken of 
overdragen/verkopen). We reserveren hier ook geld voor, €25 per buurtstroompaneel 
(minimale reserve).  
Natuurlijk hopen we dat er na 15 jaar ook nog stroomproductie plaatsvindt en dat het langer 
kan blijven liggen. Dit is een goed punt zijn dan hoop je dat het langer kan blijven liggen, 
maar dat zullen we voor elk individuele buurstroomcentrale moeten bekijken. 
 
Naar aanleiding van een vraag, is er per buurstroomcentrale een overzicht waarin je kunt 
zien wat de opgebouwde reserve per paneel is? Het antwoord is ja, in de bijlage 
“Overzichten van individuele zonnecentrales” onderdeel van de ALV-stukken.  
 
De ALV stemt in met de Standaardwerkwijze uitkeringen aan deelnemers. 
 
6. Voordracht nieuw algemeen bestuurslid Denice Kooymans 
 
Renske draagt vanuit het bestuur een nieuw bestuurslid aan die al veel werk verricht heeft 
toen Renske met zwangerschapsverlof was. Denice stelt zichzelf voor. 
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Ik ben 30 jaar en woon in Utrecht, en getipt of ik eens mee wil lopen om Renske te 
vervangen tijdens haar verlof. Erg leuk heel leerzaam, professioneel ben ik veel met 
duurzaamheid bezig bij een woningcorporatie dus dit is een aanvulling.  
In de chat krijgt Denice een dikke duim van Mieka! 
Denice wordt met vollledige instemming als algemeen bestuurslid benoemd. Waarbij Renske 
benadrukt dat we haar goed kunnen gebruiken als extra denkkracht in de 
professionaliseringsfase waarin we ons nu in bevinden. Het is voor ons als bestuur allemaal 
vrijwilligerswerk dus het is mooi dat we nu deze uitbreiding hebben. Ook leuk een extra 
vrouw in het bestuur hebben die de gemiddelde leeftijd van een bestuur naar beneden 
bijstelt, daar kunnen andere energiecoöperaties een voorbeeld aan nemen.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
 
Vooraf is er ook nog een vraag gesteld door Erwin Lindeijer over de nieuwe 
postcoderoosregeling.  
 “Worden toekomstige postcodeprojecten nu voor ons gunstiger of minder gunstig om uit te 
voeren, wat verandert er in de opzet van nieuwe projecten en vanaf wanneer dan, is er 
invloed op bestaande projecten?”. Nu nog onduidelijk hoe de nieuwe regeling eruit gaat 
zien. De verwachting is dat er in de helft 2020 meer bekend wordt, het bestuur gaat dit goed 
volgen en waar nodig acties oppakken. 
We zullen dit ook meenemen in onze communicatie (website, nieuwsbrieven). 
 
Buurtstroom op VvE’s ligt ingewikkeld of daar een haalbare business case van te maken is, 
i.v.m. met de eigendomssituatie van het dak. Wellicht meer mogelijkheden met de nieuwe 
regeling. 
Naast, draagvlak, erfpacht en opstalrecht is er vaak ook nog aanpassing van het 
huishoudelijke reglement van de VvE nodig. Maar als dat er door is hoop je op een mooie 
toepassing. 
 
Een andere vraag is het mogelijk om verder te investeren in de energiecoöperatie. Dit is de 
nog een openstaande vraag. Er komt een nieuwe regeling dus we gaan kijken hoe dit uitpakt 
voor toekomstige projecten.  
Johan (Werkhoven) vraag of we het ook een optie is om in energie op te wekken met 
windmolens. Het bestuur staat altijd open voor suggesties van leden om dit verder op te 
pakken. Een oproep om vraag in te dienen.  
 
Renske bedankt iedereen voor de online deelname en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 


