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Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen

Datum en plaats: dinsdag l oktober 2019, commissiekamer stadhuis Alphen aan den Rijn

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: zie presentielijst

1. Welkom en opening

De voorzitter, stef strik, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen harteliik welkom

op deze Algemene Ledenvergadering (ALV). Hij is blij met de hoge opkomst. Nog niet iedereen

heeft de presentielijst getekend, dat gebeurt alsnog tijdens de vergadering'

Niemand heeft bezwaar tegen het maken van foto's die op de website gepubliceerd worden.

De agenda is akkoord.

Stef stelt de bestuurslede.n voor.

Vaststellen verslag ALV van 14 mei 2019

Er zijn geen opmerkingen over de tekst van het verslag. Het verslag is daarmee vastgesteld.

Er zijn geen inhoudelijke vragen over het verslag

Stand van zaken zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot

paulversteeg presenteert de huidige technische situatie rond Rijnvicus en Zeegersloot.

De meeste informatie in de presentatie spreekt voor zich, bij enkele onderwerpen geeft hij een

toelichting.

Beschikkins Belastinsdienst:

De beschikkingen zijn door de Belastingdienst verstrekt miv 28 meijl. Vanaf die datum is dus de

productie gestart waarvoor belastingteruggave geldt.

Riivicus:

Rijnvicus is nog steeds het grootste project in Zuid-Holland. Door middelvan aparte meters werkt

het park onafhankelijk van Rijnvicus. Greenchoice neemt de opgewekte elektriciteit af. Hiervoor

is een contract voor één jaar afgesloten. Na afloop van het contract kan een nieuw contract met

Greenchoice maar ook met ook bij een andere partij worden afgesloten'

De productie van het zonnepark op het dak van Rijnvicus betekent dat Liander minder

elektriciteit naar Rijnvicus hoeft te transporteren'

De installaties zijn voor schade door weer en wind (hagel, onweer etc.) verzekerd via een

Zonnepanelen verzekering bij solarlF en voor schade aan derden via een wA-verzekering bij

Nationale Nederlanden.
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GC Zeesersloot:

Paul legt uit dat de besparing lager is dan getoond op de overzichten van Zon op Nederland

omdat de opgewekte energie van de hele maand mei helemaal wordt meegenomen. Het

systeem van zon op Nederland kan er geen rekening mee houden dat de opgewekte energie tot
28 meivoor de belastingdienst niet meetelt. De besparing is in het voorbeeld dus lager dan de

getoonde € 255.

Margeversoeding:

Bij diegenen die recent zijn over8estapt ontvangen we nog geen margevergoeding. Bij bijv.

overstappen via GasLicht krijgt Gaslicht die klanwergoeding en wordt die dus niet uitgekeerd aan

Zon op Alphen. Ook bij een speciale actie en/of korting wordt geen margevergoeding aan Zon op

Alphen betaald.

Een tweede punt is dat deelnemers minimaal 1 of 2 jaar klant zijn moeten zijn voordat zon op

Alphen een margevergoeding ontvangt. Dit verschilt per e nergielevera ncier.

De problematiek rond margevergoeding wordt ook toegelicht op de website van Zon op Alphen

NUON:

NUON verlangde aanvankelijk van alle deelnemers aan een postcoderoosproject dat zij zich

meldden bij NUON. Dit beleid is veranderd en nu moet iedere coóperatie, dus ook Zon op

Alphen, een aparte overeenkomst met NUON afsluiten. Deze overeenkomst is nodig om de

energiebelasting terug te kunnen krijgen. lnmiddels heeft Zon op Alphen zo'n overeenkomst met

NUON gesloten.

Dit staat helemaal los van de margevergoeding: Zon op Alphen ontvangt geen margevergoeding

voor deelnemers die bij NUON zitten.

Vragen:

De presentatie geeft aanleiding tot enkele vragen.

Vraag: bestaat er een kans dat er geen afnemers van de opgewekte energie te vinden zijn?

Antwoord: de vraag naar duurzame energie Eroeit, dus die kans is verwaarloosbaar. Er zijn

meerdere energieleveranciers die groene stroom willen inkopen

Vraag: waarom is er een verschil in de contractduur tussen de afnemer van de stroom van

Rijnvicus (één jaar) en Golfclub Zeegersloot (drie jaar). Antwoord: op het moment dat we het

contract voor Rijnvicus afsloten was de stroomprijs aan het dalen waardoor de prijs die we

krÍjgen niet erg aantrekkelijk is, aanzienlijk lager dan eind 2018 werd verwacht. Daarom hebben

we een contract voor korte duur afgesloten in de hoop daarna een betere prijs te krijgen. Bij

Golfclub Zeegersloot was het juist andersom: daar krijgen we een mooie prijs, vandaar dat we

meteen voor drie jaaÍ een contract hebben afgesloten.

Vraag: de vergoeding per kWh voor Golfclub Zeegersloot is veel hoger dan voor RUnvicus. Heeft

dat gevolgen voor de deelnemers? Antwoord: nee, financieelvallen de drie projecten in één pot,
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dê inkomsten komen dus ook in dezelfde pot terecht. Erik komt daar in de presentatie van het

financiële gedeelte op teru8.

vÍaag: ik zit bij Eneco, moet ik dan wat doen? Antwoord: ja, je ontvangt begin 2020 een voucher

met de doorjou aandeel geproduceerde kwh-en die je met de beschikking van de

Belastingdienst aan Eneco moet sturen.

vraag: wat gebeurt er als ik in 2020 wissel van energieleverancier? Antwoord: dan loopt zon op

Alphen hoogstwaarschijnlijk de margevergoeding mis en zult u de ledenbijdrage moeten betalen.

Vraag: hoe stap ik het beste over? Antwoord: als u naar Greenchoice wilt overstappen, kunt u dat

het beste via de website van Zon op Alphen doen, dan krijgen we de margevergoeding'

Verkiezing Bestuur Zon op AlPhen

Momenteel bestaat het bestuur uit de personen die in de oprichtingsakte van Zon op Alphen

staan vermeld: stef strik, Erik de Ruijter en Ferd schelleman. ln principe is dit een tijdelijk

bestuur.

Wij willen een democratisch vastgesteld bestuur vormen en we willen het uitbreiden naar vijf

personen. De drie huidige bestuursleden stellen zich herverkiesbaar voor hun huidige functies'

Paul Versteeg en Wim van Aken stellen zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Bij de oproep

voor deze ledenvergadering is gevraagd of er zich nog meer kandidaten wilden melden tot

uiterlijk 24 uur voor de vergadering' Niemand heeft zich verkiesbaar gesteld'

Besluit: De ALV gaat bij acclamatie akkoord met het vooÍstel voor het bestuur'

Vaststellen Huishoudelijk Reglement:

Een commissie bestaande uit stef strik, Peter van schie, Dick van Leeuwen en Joost van Beek

heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld dat nu voorligt ter Eoedkeuring'

Tijdens de vergaderging blijkt dat in een herinneÍinSsmail die aan de leden is gestuurd een link

naar een verkeerde versie van het document is meegestuurd. Een deelvan de aanwezigen heeft

deze verkeerde versie bestudeerd en heeft daarover vragen en opmerkingen'

ln het juiste document staat bij deze punten een andere tekst. Deze tekst wordt besproken en

neemt de zorgen weg.

Aangezien een aantal aanwezigen de onjuiste heeft bestudeerd neemt de vergadering het

volgende besluit:

Besluit: de ALV keurt het voorgestelde Huishoudelijke Reglementgoed, tenzij één of meer van de

leden hier binnen een maand commentaar op heeft of bezwaar tegen aantekent. ln dat geval

verwerkt het bestuur het binnengekomen commentaar tot een nieuwe versie die op de website

beschikbaar zal worden gemaakt. ln dat geval zal de nieuwe versie ter goedkeuring worden

voorgelegd op de volgende ALV.
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6. Financiën:

a. Stand van zaken 2019

In het overzicht staat een post 'Bijdrage Energlek Alphen'van € 750. Dit bedrag kan

Energiek Alphen aanwenden voor het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Besluit: de vergadering gaat hiermee akkoord

De prognose van het jaarresultaat 2019 is een overschot van € 8.750. Het bestuur stelt
voor dit bedrag aan te wenden voor een extra aflossing op de lening die voor het project

is afgesloten. Een besluit hierover zal in de volgende AV worden voorgelegd, als de
jaa rafrekening wordt gepresenteerd.

Vraag: kunnen we dat bedrag niet aanwenden om veel meer Postcoderoosprojecten van

de grond te tillen? Antwoord: nee, de projecten houden we financieel gescheiden.

b. Begroting 2020

Op basis van de realisatie 2019 is een beBroting voor 2020 gemaakt. Deze wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de vergadering.

Besluit: de ALV keurt de begroting goed.

7. Benoeming kascontrolecommissie

De volgende leden stellen zich kandidaat voor de kascontrolecommissie: Dick Minderman, Jan

Doggen en Ed Jansen.

Besluit: de ALV gaat akkoord met de benoeming.

8. Toekomstige PCR projecten

Paul licht de stand van zaken rond zwembad Aquarijn toe en roept leden op met suggesties te
komen met daken waarop mogelijk Postcoderoosprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Vraag: Welke postoderoos gaat gelden voor het project Aquarijn? Antwoord: dat is nog niet

bekend, dat hangt af van de inschrijvingen.

Vraag: beschikt u over voldoende juridische achtergrond? Antwoord: voor specifieke juridische

zaken kunnen we terugvallen op Zon op Nederland.

Vraag: ls het mogelijk de stroom rechtstreeks aan zwembad Aquarijn te verkopen? Antwoord:
nee dat kan niet.

Vraag: hoe lang is de wachtlijst? Antwoord: ca. 70 personen, met rond de 700 certificaten. De

toewijzing gaat als volgt: voorkeursrecht voor de bewoners/gebruikers complex Aquarijn,

vervolgens toewijzing aan personen op de wachtlijst.
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Vraag: waarom worden uw postcoderoosprojecten op daken en niet op landbouwgrond

geplaatst? Antwoord: Energiek Alphen richt zich op daken en is geen voorstander van het

plaatsten op landbouwgrond, mede omdat we hier in het Groene Hart wonen.

Stef licht de relatie met Groene Hart Energie (GHE) toe. ln de vorige ALV is gemeld dat GHE bezig

is met de ontwikkeling van een project. Dê business-case van het project voldoet echter niet aan

de verwachtingen die Zon op Alphen stelt. GHE heeft besloten het project niet onder te brengen

in Zon op Alphen.

8a. Recht van Opstal

Ferd licht toe dat dit onderwerp in de vorige ALV niet juist aan de orde is gebracht omdat het niet

in de agenda was opgenomen. Ditmaal staat het wel op de a8enda.

De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het vestigen van een Recht van Opstalvan de

installatie op een dak van Golfclub Zeegersloot, wat als volgt in het verslag zal worden

opgenomen:

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Zon op Alphen op l oktober 2019 heeft het bestuur

aan de ALV voorgesteld om een Recht van opstal te vestigen voor de daken van Rijnvicus,

Distributieweg 10, en van Golfclub Zeegersloot, Kromme Aarweg 5, beide te Alphen aan den Ríjn.

. Aan de ALV is gevraagd om hiermee in te stemmen.

Besluit: de ALV gaat akkoord met dit voorstel.

9. Rondvraag

Vraag: zijn we, als we een Recht van opstal hebben, verantwoordelijk voor het onderhoud van

het dak? Antwoord: nee. Wel is de toegang geregeld zodat wij het onderhoud aan onze eigen

installatie kunnen geven. Ook moeten wij de dakeigenaar gelegenheid geven om onderhoud en

reparaties aan zijn dak uit te voeren.

Vraag: de energiebelasting op elektriciteit gaat omlaag; wat is daarvan de consequentie?

Antwoord: de inkomsten voor de certificaathouders gaan daardoor omlaag. Minister Wiebes

heeft aangegeven met een nieuwe regeling te komen. Daarin moet een vergelijkbare

terugverdientijd van ca 7 jaar zijn gegarandeerd en moet ook een overgangsregeling in staan.

Maar hoe dat er allemaal uit komt te zien is nog onzeker.

Vraag: lk heb al een afrekening van mijn energieleverancier gekregen, maar heb nog geen

energiebelasting terugontvangen. Wanneer krijg ik die teruggave? Antwoord: Volgend jaar.

Vraag: moet ik mijn energieleverancier nu al melden dat ik deelneem in een

postcoderoosproject? Antwoord: nee, dat hoeft niet. Volgend jaar krijgt u ofwel automatisch de

teruggave, ofwel u dient de voucher die u begin volgend jaar krUgt in bij uw leverancier. Dit is

afhankelijk van uw energieleverancier. lnformatie hierover kunt u vinden op de site van Zon op

Alphen.
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Ferd stelt twee vrijwilligers voor van Energiek Alphen: René Aarts en Henny Gloudemans, die zich

vooral met energiebesparing en, in een later stadium, voorbereiding op aardgasvrij, gaan

bezighouden.

10. Vaststellen volgende datum ledenvergadering en sluiting

Stef sluit de vergadering om 22.00 uur. Er is nog geen datum voor de volgende vergadering

vastgesteld.

Vaststelling en goedkeuring van het verslag:

Datum: 1 oktober 2019

Voorzitter: Y

Naam:

Stef Strik
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Ferd Schelleman

Pagina 6


