


1. Welkom & Opening

Stef Strik Voorzitter



Bestuur Zon op Alphen:

Bestuur:

Stef Strik Voorzitter

Wim van Aken Secretaris

Erik de Ruijter Penningmeester

Ferd Schelleman Bestuurslid



2. Agenda

1. Vaststellen agenda Stef Strik

Situatie op de energiemarkt

2. Vaststellen verslag laatste ALV Stef Strik 

3. Stand van zaken zonneparken Paul Versteeg

4. PPA’s Ferd Schelleman

6. Financiën Erik de Ruijter

- voorstel bestemming overschot 2022/2023

- begroting 2022/2023

7. Rondvraag Stef Strik

8. Vaststellen volgende ALV Stef Strik

9. Sluiting Stef Strik



Ontwikkelingen op de energiemarkt

➢ Oorlog Oekraïne

➢ Gasleverancie Rusland gereduceerd

➢ Groningen afgebouwd

➢ Stijgende gasprijzen (10x)

➢ Stijgende energieprijzen

➢ Zes energieleveranciers omgevallen

➢ Extreem hoge energierekening



Gevolgen voor u en voor de coöperatie

➢ Hoge energierekening, tenzij langdurig contract

➢ Eenmalige bijdrage voor lage inkomens (€ 1.300)

➢ Verlaging energiebelasting voor alle huishoudens

➢ Extra teruggave energiebelasting voor alle huishoudens (€ 225)

➢ Verlaging belastingteruggave deelnemers
postcoderoosprojecten

➢ Extra inkomsten coöperatie vanwege levering energie



2. Vaststellen verslag laatste ALV

Stef Strik

Verslag Algemene Ledenvergadering 7 juni 2022:

- Tekstueel

- Naar aanleiding van



3. Stand van zaken Zonneparken

Paul Versteeg



Bijzonderheden Zonneparken

 Rijnvicus Oost en West

 Afschakeling van het net voor een paar uur wegens 

onderhoud bij Rijnvicus zelf

 Golfclub Zeegersloot

 Geen



Rijnvicus Oost+West



Rijnvicus Oost+West



Zeegersloot



Zeegersloot



Geschatte(!) opbrengst per Certificaat

 Rijnvicus Oost en West

 578,73 MWh met 2x1.015 Certificaten is 285 KWh

 een overschot van 35 KWh (+14%)

 Zeegersloot

 62,08 MWh met 229 Certificaten is 271 KWh

 een overschot van 21 KWh (+8,5%)

(dit is na de verschuiving van 14 certificaten van Zeegersloot naar Rijnvicus)



Mutaties in 2022

 Er hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld.

 We hebben nu 192 leden waarvan 156 deelnemer zijn

 Er is één lid overleden, de certificaten staan nu op naam van de partner.

 Er zijn tot nu toe 63 certificaten van deelnemers overgedragen.

 Vanwege:

 Verhuizing

 Te weinig rendement

 Panelen op eigen dak

 Alle certificaten waren binnen 24 uur overgenomen door leden op de wachtlijst

 De certificaten gaan met voorrang naar nieuwe leden die nog niet deelnemen

 Er staan 55 personen op de wachtlijst met een interesse voor 299 certificaten, 
waarvan er al een aantal zijn overgedragen.

 Er zijn nog 6 deelnemers die hun portaal zelfs na meerdere verzoeken nog steeds 
niet geactiveerd hebben.



4. Nieuwe stroomafnameovereenkomsten

(PPA’s)

Ferd Schelleman



Stand van zaken in juni 2022:

 VandeBron neemt geen projecten meer aan en heeft dus geen aanbieding 

gedaan.

 Greenchoice past het tarief aan per 1 juli as. zoals dat ieder half jaar zal blijven 

gebeuren.

 OM Nieuwe Energie beslist op 8 juni of de tarieven per 1 juli kunnen worden 

aangepast c.q. verhoogd.

 Voorlopige conclusie is om nu een kortlopende PPA met OM Nieuwe Energie af 

te sluiten tot 1 juli as. Verlenging van de PPA voor Rijnvicus Oost en West en 

nieuwe PPA van 1 maand voor GC Zeegersloot.

 Eind juni beslissen we tussen Greenchoice en OM Nieuwe Energie op basis 

van de tarieven die per 1 juli zullen gelden.



Tariefsvoorstellen voor Rijnvicus ontvangen

van Greenchoice en OM Nieuwe Energie:

Tarief 1 mei ‘22 Voorstel mei ‘22 Voorstel juni ‘22

Greenchoice € 0,137 € 0,215

OM Nieuwe

Energie

€ 0,045 € 0,121 € 0,136



Conclusie bestuur:

 Het tariefverschil tussen Greenchoice en OM Nieuwe Energie is nu bijna 
€ 0,07 wat betekent dat Greenchoice € 38.000 meer opbrengst levert dan 
OM Nieuwe Energie voor Rijnvicus.

 Dus PPA Rijnvicus afgesloten met Greenchoice.

 Wegens lidmaatschap van OM Nieuwe Energie en het feit dat OM Nieuwe 
Energie ook een coöperatie is hebben we besloten om de PPA voor GC 
Zeegersloot met OM Nieuwe Energie af te sluiten. Dit resulteert wel in 
bijna € 4.000 minder inkomsten vergeleken met een PPA met 
Greenchoice.

 De nieuwe PPA’s resulteren in aanzienlijk hogere inkomsten voor Zon op 
Alphen. De extra inkomsten zijn alleen globaal te schatten omdat zowel 
Greenchoice als OM Nieuwe energie de tarieven ieder kwartaal 
aanpassen. Tevens komt er zeer waarschijnlijk een maximering van de 
stroomprijs op 18 cent per kWh. Die geldt dan ook voor Zon op Alphen.



5. Financiën

Erik de Ruijter



Projecten

Rijnvicus Oost (Distributieweg 10–1) 

West (Distributieweg 10–2) 

& 

Golfclub Zeegersloot



Investeringskosten 2019:

Participatie

Deelnemers

2.065 panelen, 20 omvormers, elektra:  

€ 571.872 incl. montage

2.259 certificaten

à €200:  €451.800 

Externe
Financiëring 2019:

€ 178.249

Locatie panelen

Rijnvicus-West 922

Rijnvicus-Oost 922

GC Zeegersloot 221



Prognose inkomsten 2022:

Deelnemers

Energieleveranciers

(afname dmv 2 PPA)

Levering elektriciteit aan

- Greenchoice (Rijnvicus) en

- OM Nieuwe energie (Zeegersloot)

2.065 panelen

Margevergoeding aan ZoA door 

energieleveranciers aan

certificaathouders ZoA: € 3.000

Ledenbijdrage certificaathouders € 0,00

(Per 2022 is de ledenbijdrage afgeschaft)

Banksaldo per 1-1-2022: € 72.144

Totale Inkomsten 2022: ca. € 48.000

ca € 45.000

NB: de inkomsten zijn schattingen, dus niet definitief



Toelichting op de bijgestelde begroting 2022 

en Begroting 2023 (1)
1. Effect hogere energieprijzen

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn fors gestegen. Dat zien we terug in de in de zomer 2022 

afgesloten 2 PPA’s.

Dat betekent veel hogere inkomsten uit de verkoop van stroom:

- Schatting 2022: stijging van €26.400 naar €45.000

- Schatting 2023: stijging naar €77.000

2. Nieuwe voorzieningen om kosten op te vangen

Onze inkomsten stijgen, maar we zien ook risico’s op extra kosten. Daar willen we ons tegen 

indekken.

Dat betekent vier nieuwe voorzieningen:

- Verhoging onderhoud panelen €2.000 per jaar (per 2023)

- Keuren installatie ten behoeve van de verzekering €1.000 per jaar

- Vervangen omvormers €4.000 per jaar

- Afbreken 3 zonne-installaties in 2034 €5.000 per jaar

Dus extra voorzieningen in 2022 €10.000 en vanaf 2023 €12.000 extra voorzieningen



Toelichting op de bijgestelde begroting 2022 

en Begroting 2023 (2)

3. Aanwenden extra inkomsten in 2022 en 2023 ad ca. €59.000



Korte schets van de activiteiten van de 

Voedselbank Alphen aan den Rijn en

omstreken door medeoprichter en bestuurslid

René de Jong



Zon op Alphen

Ontwikkelingen bij en uitdagingen voor Voedselbank 
Alphen aan den Rijn en Omstreken

2022-10-27



Geschiedenis voedselbanken

28

1. Ontstaan in de 70’s in de 
Verenigde Staten en Canada

2. In Europa via Frankrijk (1984) 
en België (1986) 

3. Nederland volgde 
uiteindelijk in 2002 - in 
Rotterdam werd de 1e

voedselbank opgericht



Voedselbanken Nederland + leden – september 2022

29

Vereniging van 171 voedselbanken met > 528 
uitdeelpunten

10 regionale distributiecentra (o.a. DC Haaglanden) 

Landelijk Voedselbank Servicecentrum Houten

ca. 13.000 Vrijwilligers

Landelijk 15-20% stijgend; wekelijks pakketten aan

– 45.000 huishoudens 

– 160.500 monden (waarvan 40% jonger dan 18 jaar)

ANBI status



Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken

30

• Opgericht september 2013

• 1e uitdeel op 23 oktober 

2013 aan 55 huishoudens

• Op dit moment bieden wij 

hulp aan circa 230 

huishoudens (658 

personen, waarvan 40% 

jonger dan 18 jaar)

• Op dit moment 84 

vrijwilligers (operationeel 

+ inzamelingsacties)



NIEUWE OPSLAG- EN UITDEELLOCATIE IN 
ALPHEN

• Van oktober 2013 – september 2022 deelden wij voedselpakketten uit in het Kasteel, en later de de 
Briljantstraat 1

• Ons magazijn werd commercieel gehuurd aan de Harsweg 22 B in Ter Aar

• Echter, sinds de oprichting is de wens om uit kostenoverwegingen, efficiency en 
verduurzamingsoogpunt één gezamenlijke locatie te hebben, te midden van het grootste gedeelte 
van onze doelgroep

• Daarom nieuw pand op de Parelstraat 4 – BIJNA gereed 

• ENKELE VOORDELEN

⚫ Besparing huur van uitdeellocatie in Ter Aar van ruim € 13.000,- per jaar

⚫ Efficiënter werken, veel minder vervoersbewegingen, dus ook aanzienlijk lagere kosten brandstof

⚫ Verdere verduurzaming o.a. door zonnepanelen en warmtepomp

⚫ Eén locatie maakt op meerdere dagen uitdelen mogelijk; ook zouden dan overschotten van 
supermarkten kunnen worden opgehaald en uitgedeeld



Nieuwe opslag- en uitdeellocatie op de Parelstraat –

naast een wijkcentrum voor 10 maatschappelijke  

organisaties 

l Vervanging oude 

l vrieski

l door professionele 

l koelwanden



Voedselbank Alphen – klantontwikkeling ZEER 
STERKE STIJGING AANTAL KLANTEN

• Op dit moment 230 huishoudens, inclusief een stijging van 20% over de laatste 2 
maanden. Wekelijks komen er ongeveer 5 nieuwe klanten bij, het eind daarvan is niet in 
zicht. 

➢ Toekenningscriteria

⚫ Normbedrag is € 190 per huishouden + € 110 per persoon in dat huishouden

⚫ Inkomsten (salaris/uitkering/toeslagen) -/- Uitgaven (huur-hypotheek/ energie-
water/overige vaste kosten/schuldenaflossing)

➢ Hoe vraagt men een pakket aan

⚫ Via professioneel hulpverlener ingevuld (én gecontroleerd) aanvraagformulier per e-
mail aan cliëntenregistratie via registratie@voedselbankalphen.nl

⚫ Het aanvraagformulier + toekenningscriteria kunnen worden gedownload vanaf 
website www.voedselbankalphen.nl

⚫ Periodieke toetsing – intensieve samenwerking met hulpverleners

mailto:registratie@voedselbankalphen.nl
http://www.voedselbankalphen.nl/


Voedselverwerving – hoe? – MAAR HET VOEDSELAANBOD 
STAGNEERT  - VOEDSELPRODUCTEN MOETEN WORDEN GEKOCHT

34

1. DC Haaglanden (kleine basis)

2. Ruil met andere voedselbanken

3. Groenteverwerkend bedrijf 
Zwaagdijk

4. Bedrijven

5. Bakkers

6. Overschotten supermarkten

7. Agrariërs

8. Donaties van kerken,  
serviceclubs en particulieren 

9. Scholen

10. Inzamelingsacties bij 
supermarkten (1x per 2 weken)

11. Etc.



Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie zie:

• www.voedselbankalphen.nl

• www.facebook.com/voedselbankalphen

René de Jong - secretaris

http://www.voedselbankalphen.nl/
http://www.facebook.com/voedselbankalphen


Besluit over voorzieningen in 2022 

en 2023

Het bestuur verzoekt de leden om de voorgestelde

extra voorzieningen goed te keuren



Besluit over de aanwending van de 

extra inkomsten in 2022 en 2023

Het bestuur verzoekt de leden om de voorgestelde

drie bestedingen goed te keuren



Bijgestelde begroting 2022 en begroting 2023



Goedkeuren begroting 2023

Het bestuur verzoekt de leden om de begroting 2023 

goed te keuren



6. Rondvraag

Stef Strik



7. Vaststellen volgende ALV

Stef Strik



8. Sluiting

Stef Strik


