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Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen 

Datum en plaats: dinsdag 26 mei 2020. De vergadering is via internet gehouden door middel van 

Zoom 

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 hartelijk welkom 

op deze Algemene Ledenvergadering (ALV).  

Stef geeft aan dat de vergadering op basis van de noodwet digitale ALV rechtsgeldig is. Het 

minimaal benodigde aantal leden om besluiten te kunnen nemen is aanwezig. 

Stef stelt de bestuursleden voor. 

Stef geeft aan dat in de twee weken na de vergadering van 1 oktober 2019 geen commentaar is 

ontvangen op het Huishoudelijk Reglement. Daarmee is het Huishoudelijk Reglement definitief 

vastgesteld. 

Voorafgaande aan de vergadering hebben twee leden schriftelijke vragen gesteld. De vragen met 

de antwoorden daarop staan bij de agendapunten waarover de vragen zijn gesteld. 

2. Vastellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 

3. Vaststellen verslag ALV van 1 oktober 2019 

Stef geeft aan dat in de presentielijst behorende bij het verslag hoort te staan welke 

bestuursleden en leden aanwezig waren. Dit is nodig om vast te kunnen stellen of het minimaal 

benodigde aantal leden voor het nemen van besluiten aanwezig is. 

Lia Butter merkt op dat er op twee verschillende plaatsen in het verslag iets anders staat over het 

financieel gescheiden houden van projecten. Ferd legt uit dat Rijnvicus-Oost, Rijnvicus-West en 

Golfclub Zeegersloot financieel gezien als één project gelden en momenteel het enige project is 

dat onder ZoA valt. Eventuele nieuwe projecten zullen daarvan financieel gescheiden worden. Zo 

staat het ook in het verslag, er is geen aanpassing van het verslag nodig. 

Stef geeft aan dat in de twee weken na de vergadering van 1 oktober 2019 geen commentaar is 

ontvangen op het Huishoudelijk Reglement. Daarmee is het Huishoudelijk Reglement definitief 

vastgesteld. 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en is te vinden bij www.zonopalphen/Over 

ons/Documenten. 
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4. Jaarverslag 2019 Zon op Alphen 

Paul geeft een presentatie over deze onderwerpen. De presentatie staat online bij 

www.zonopalphen.nl/Over ons/Documenten 

 

a. Stand van zaken van de zonneparken  Rijnvicus en Golfclub Zeegersloot. 

Er zijn kleine verschillen in de productie per certificaat voor de drie zonneparken: tussen 

Rijnvicus-Oost en Rijnvicus West is dat minder dan 1%. Het verschil met Zeegersloot is 

groter en lijkt veroorzaakt te worden omdat de zonnepanelen bij Zeegersloot veel heter 

worden dan bij Rijnvicus wat waarschijnlijk komt omdat de panelen bij Rijnvicus op een 

wit dak liggen. Zon&Co onderzoekt dit nog. 

In de presentatie is de elektriciteitsproductie voor ieder zonnepark per certificaat 

weergegeven. 

b. Teruggave van de energiebelasting en BTW aan deelnemers 

Tijdens de presentatie stellen enkele leden vragen. 

Voorafgaand aan de vergadering heeft L.G. Klaver de volgende vragen gesteld. 

- Vraag: 

Bij de teruggave van de belasting over de certificaten zijn kennelijk fouten gemaakt. 

De teruggave van belastingen komt erg laat. Nu in mei over 2019. Bij eigen panelen 

op het huis is dat bijna direct. Dus sneller en handiger. Terwijl ik het zelf al begin 

januari 2020 kan zien op de site van Zon op Nl. Mijn jaarafrekening is eind februari 

begin maart. Maar dan wordt er nog niets verrekend. Dat is ook lastig bij 

overstappen naar andere leveranciers. Dan moet er zowel van de oude als van de 

nieuwe leverancier iets verrekend worden en dan wanneer? Kan dit niet beter? En 

sneller? 

 

Reactie: Hierover zijn wij als bestuur ook helemaal niet tevreden. De teruggaven 

druppelen nog steeds binnen, en het is nu einde mei. In de presentatie is hier 

aandacht aan gegeven. 

- Vraag: 

Bij de teruggave van de belasting over de certificaten zijn kennelijk fouten gemaakt. 

Zo kreeg ik belasting terug van Eneco over het project Rijnvicus-west terwijl ik 

certificaten heb van project Zeegersloot  en werden verschillende kWh waarden 

genoemd. Als dat bij mij fout ging, ging het misschien ook wel bij anderen fout. 

 

Reactie: 

Dit is hopelijk een incidenteel geval en heb ik al beantwoord. Een onderzoek van 

ZoN loopt al. Ondertussen hebben we gemerkt dat dit 3 leden van het Zeegersloot 

project betrof die allemaal bij Eneco lid waren. Daar is de fout gemaakt. 
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Tijdens de vergadering komen de volgende vragen aan de orde. 

Vraag van Willem Claas: “De ingangsdatum van de beschikking voor de PCR is 28 mei 

2019. Ik had verwacht pas na 29 mei 2020 een afrekening te ontvangen voor de terug te 

ontvangen energiebelasting. Kunt u dat verklaren?” Paul legt uit dat de afrekening per 

kalenderjaar gebeurt, dus nu voor de periode van 28 mei 2019 tot 1 januari 2020. 

Marc de Boer stelt een vraag naar aanleiding van de mogelijke verklaring van 

productieverschillen tussen Rijnvicus en Goflclub Zeegersloot (sheet 16): “Kunnen we het 

dak van waar de panelen van GCZ op liggen niet wit schilderen?” Paul legt uit dat dit om 

drie redenen niet kan: ten eerste zitten de panelen vastgeschroefd op het dak en zouden 

allemaal losgenomen moeten worden, ten tweede zijn er op het dak ook panelen 

geplaatst die niet ons eigendom zijn en ten derde zijn wij geen eigenaar van het dak. 

5. Financiën 

a. Winst en Verliesrekening 2019 

b. Balans 2019 

Erik licht toe dat de Winst- en Verliesrekening gaat over de jaren 2018 en 2019 omdat de 

coöperatie in de tweede helft van 2018 is opgericht. In dat geval wordt over 2018 geen 

aparte Winst- en verliesrekening opgesteld, maar wordt die gecombineerd met die van 

2019. 

Naar aanleiding van de Winst- en verliesrekening en de balans stellen enkele leden 

vragen. 

L.G. Klaver stelt vooraf de volgende schriftelijke vragen, in de vergadering zijn zij als volgt 

beantwoord: 

- Vraag 

Voor het bekijken van de financiële cijfers is het handig om zowel de begroting 2019 

als de resultaten naast elkaar te zetten ter vergelijking en de eventuele verschillen 

zijn gemakkelijker uit te leggen en te verklaren. 

 

Reactie: 

Eens. Voor 2019 hebben we in de najaarsvergadering de kosten op jaarbasis 

getoond. Die zijn niet goed vergelijkbaar met de feitelijke baten en kosten 2019 

omdat die vooral vanaf april 2019 lopen. In volgende jaren kunnen we de begroting 

en het resultaat naast elkaar tonen.  

- Vraag:   

Voor het nieuwe jaar 2020 en later zag ik ook geen overzichtsbegroting met uitleg 

van de diverse onderliggende getallen en overwegingen. 
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Reactie: 

De begroting 2020 is behandeld in de najaarsvergadering van Zon op Alphen op 1 

oktober vorig jaar. Volgens de statuten behandelen we de begroting in de najaars- 

en het budget in de voorjaarsvergadering. 

- Vraag: 

Een nieuw element in het financieel overzicht is de afschrijving van 22.255 euro. Dit 

lijkt gebaseerd op een afschrijving over ongeveer 25 jaar van de materiele vaste 

activa van 549.616 euro. In de oorspronkelijke informatiebrochure stonden 

financieringskosten van 16.000 euro. Dat klinkt wel anders. Heeft dit iets te maken 

met de afwaardering van de certificaten per jaar? Maar gaat dat over 15 jaar of 25 

jaar? 

 

Reactie: 

Zon op Alphen heeft met de dakeigenaren en deelnemers afspraken gemaakt over 

een periode van 15 jaar. Na 15 jaar dragen we de installaties om niet over aan de 

dakeigenaren. In ruil betalen we geen huur voor het dak. Daaruit volgt dat we onze 

investering afschrijven in een periode van 15 jaar. Accountant Van Hier heeft 

hiervoor een berekening gemaakt: in 15 jaar naar een restwaarde nul. U heeft gelijk 

met de koppeling aan de afwaardering van de certificaten. Die waarde neemt in 15 

jaar ook af tot nul. Omdat de deelnemers dus de waardedaling van de certificaten 

betalen is voor Zon op Alphen de kostenpost afschrijving niet relevant. Dat is 

immers geen uitgave. 

- Vraag:  

Wat zijn Vlottende activa?/Liquide middelen? Geld in kas? over? reserve? Voor het 

aflossen van de Langlopende schulden? Of anders? 

 

Reactie: 

De vlottende activa bestaan uit 2 delen: het geld op de Triodosrekening en geld dat 

we nog zullen ontvangen over 2019 maar nog niet binnen was. Dat laatste betreft 

met namen de energievergoeding van Vande Bron die eens per jaar wordt betaald 

namelijk in mei/juni. 

 

Vraag van Lia Butter: “De getallen voor verzamelposten en specificatieposten staan in 

dezelfde kolom. Dat vind ik verwarrend. Kunnen die in een aparte kolom worden 

neergezet?” Erik: de informatie wordt ons in deze vorm aangereikt door de boekhouder; 

we zullen vragen of zij het format kunnen aanpassen. 

c. Verslag van de kascontrolecommissie en goedkeurende verklaring 

Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascontrolecommissie een verslag opgesteld. 

Jan Doggen en Ed Jansen lichten het verslag toe. Zij stellen voor het bestuur decharge te 

verlenen. 



 
 

  Pagina 5  

d. Besluit van de leden tot decharge van het bestuur 

Stef verzoekt de ALV het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat met algemene stem 

akkoord.  

e. Besluit inzake de aanwending van het resultaat 2019. 

Het voorstel van het bestuur is om een bedrag van € 10.000 te gebruiken voor het 

lidmaatschap van OM Nieuwe Energie, de rest wordt toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 

Het voorstel voor dit lidmaatschap komt aan de orde bij agendapunt 6a. 

6. Ontwikkelingen 2020 

a. Nieuwe overeenkomst (PPA) afname elektriciteit Rijnvicus per juni 2020 

- Het bestuur stelt voor om een lidmaatschap aan te gaan met OM|nieuwe energie  

Ferd licht de achtergrond van het voorstel om Zon op Alphen te laten aansluiten bij het 

collectief OM | Nieuwe Energie. De motivatie achter het voorstel is meegestuurd met de 

stukken ter voorbereiding op deze vergadering.  

Naar aanleiding van het voorstel zijn enkele vragen vooraf gesteld en ook tijdens de 

vergadering zijn er enkele vragen. 

Johan Enthoven stelt vooraf de volgende vragen:  

- Vraag:  

Kunt u me geruststellen over het mogelijke contract met een organisatie  met UA 

(uitgesloten aansprakelijkheid). In de afgelopen jaren zijn organisaties failliet 

gegaan en hebben producenten daar een strop aan gehad. Wordt er een 

kredietverzekering afgesloten? 

Zou een contract met een grotere kapitaalkrachtige organisatie als bijv. Eneco of 

dochter Greenchoice wat dat betreft niet beter zijn?  

Reactie:  

Bij faillissement van OM Nieuwe Energie worden de verplichtingen die OM  is 

aangegaan overgenomen door Eneco. Hier loopt Zon op Alphen dus geen/weinig 

risico. 

Er wordt geen kredietverzekering afgesloten. 

Ook aan Eneco en Greenchoice is om een voorstel voor een nieuwe PPA gevraagd. 

Hun kWh-vergoeding zou ca. € 0,03 zijn, aanzienlijk lager dan het aanbod van OM 

Nieuwe Energie. Met Eneco als backup is nu overstappen naar OM een goede keus  

- Vraag: 

De 25 % korting t.o.v. het gemiddelde van de grotere bedrijven. Is dat percentage 

niet te hoog? 

Het alternatief, een vaste prijs van ca 5,5 cent /kWh, is dat zonder dat daar ook nog 
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de korting van 25 % van af gaat? 

Reactie: Dat percentage is zeker niet te hoog. Dit percentage heeft overigens op 

30% gestaan. Omdat de Huishoudenprijs van deze energieleverancier inclusief hun 

eigen marges is, levert dit een voor ons aantrekkelijke kWh-vergoeding op. OM 

biedt nu een vaste prijs van € 0,045 voor een jaar vast met ingang van 1 juni as. Op 

dit moment geldt een kWh-vergoeding van € 0,055 voor die projecten die al in 2019 

een PPA met OM hadden afgesloten. Per 1 juli as. gaat deze vergoeding naar 

beneden, en nogmaals per 1 januari 2021 omdat op die data de drie grote 

energieleveranciers hun huishoudenstarieven aanpassen en naar alle 

waarschijnlijkheid verlagen 

- Vraag 

De GVO’s worden zonder vergoeding ingeleverd aan OM. 

Stel  dat 500.000 kWh  in een jaar geproduceerd zou worden en de prijs 5 euro per 

1000 kWh zou zijn ,dan gaat het wel om een bedrag van 2500 euro per jaar. Is het 

niet beter zelf de GVO’s te verkopen, al of niet aan OM? 

 

Reactie: 

De door OM geboden kWh-vergoeding is inclusief de GVO’s. Die kunnen dus niet 

aan anderen worden verkocht. De genoemde tarieven van € 0,03, voorgesteld door 

Eneco, Greenchoice en VandeBron waren overigens ook inclusief de GVO’s. 

L.G. Klaver stelt vooraf de volgende vraag: 

Vraag: 

Betreffende het lidmaatschap voor OM/nieuwe energie klinkt het wel vreemd dat 

er eerst een inleg van 10.000 euro nodig is om later een hogere prijs voor de 

opgewekte kWh ‘s te krijgen. Die inleg zou later terug kunnen komen maar er is nu 

al een negatieve reserve, dus gaat men dan failliet? 

 

Reactie: 

OM Nieuwe Energie kan alleen een PPA afsluiten met leden. Ieder nieuw lid betaalt 

inleggeld van € 10.000 omdat OM is opgericht door drie coöperaties die toen ieder 

€ 10.000 hebben ingelegd. Als OM failliet gaat krijgen we dat bedrag inderdaad niet 

terug. Door de hogere kWh-vergoeding die OM aanbiedt verdienen we dit bedrag in 

het eerste jaar al nagenoeg terug. Eneco neemt deze verplichting over bij 

faillissement dus het financiële risico lijkt erg beperkt. Gezien de formule waarmee 

OM de kWh-vergoeding berekent zal de kWh-vergoeding van OM ook hoger blijven 

dan van andere energieleveranciers. Blijkbaar gaat OM niet failliet tgv de negatieve 

reserve want dan was dat al eerder gebeurt. OM verwacht binnen enkele jaren 

overigens een positief eigen vermogen te hebben. 

Tijdens de vergadering worden de volgende vragen gesteld: 

Vraag: Is 4,5 voor de voorgestelde PPA een piektarief? Antwoord: Nee, dit geldt voor alle 

opgewekte kWh’n. 
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Jacques Stapper stelt over het inleggeld een vraag. Wordt dit terugbetaald, als een soort 

statiegeld? Wat doet OM |nieuwe energie hiermee?  

Antwoord: Dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van OM |nieuwe energie . Als 

OM |nieuwe energie  failliet gaat krijgen we het niet terug. Er staat tegenover dat we lid 

worden van de coöperatie en daarmee stemrecht verkrijgen. Zo wordt bijvoorbeeld de 

hoogte van de afslag voor het tarief van de aan OM |nieuwe energie  geleverde energie 

door de leden vastgesteld.  OM |nieuwe energie  heeft de ambitie, als zich meer leden 

aansluiten bij het collectief, concurrerend te worden met grote energiemaatschappijen. 

Niet door te stunten met tarieven, maar door zonder winstoogmerk te werken. 

Erik licht nog toe dat we twee overeenkomsten willen afsluiten: lid worden van OM 

|nieuwe energie  en vervolgens een PPA voor de verkoop van de door ons opgewekte 

stroom. Het lidmaatschap heeft een opzegtermijn van een jaar, waarbij het lidmaatschap 

eindigt aan het einde van een kalenderjaar. De PPA heeft een vaste looptijd van één jaar. 

Daarna moet een nieuwe PPA worden afgesloten. Het ligt voor de hand dat dan weer 

met om |nieuwe energie  te doen, maar verplicht is dat niet. 

Ed Jansen vraagt of het ook de bedoeling is voor GCZ een PPA met OM |nieuwe energie  

af te sluiten. Ferd antwoordt dat dat niet voor de hand ligt. Voor GCZ krijgen we bij 

Vandebron een bijzonder tarief van 8,5 eurocent dat alleen gehanteerd wordt voor 

kleingebruikeraansluitingen en dat ligt veel hoger dan het tarief dat OM |nieuwe energie  

biedt. 

Nadat alle vragen zijn gesteld brengt Stef de voorstellen om het lidmaatschap aan te 

gaan met OM |nieuwe energie  en de PPA daarmee af te sluiten in stemming. Alle 

aanwezige leden stemmen ermee in. Daarmee zijn beide voorstellen aangenomen. 

b. Betaling van de margevergoeding door de deelnemers  

Paul licht het onderwerp tijdens de presentatie toe. 

c. Recht van Opstal Zeegersloot en Rijnvicus  

Ferd licht toe dat het Recht van Opstal nog steeds niet rond is. Tijdens de volgende 

vergadering komt dit weer aan de orde. 

7. Stand van zaken PCR-project Aquarijn 

Paul licht het onderwerp toe tijdens de presentatie. 

Als het project van start kan gaan is het wellicht verstandig te wachten met realisatie tot volgend 

jaar. Als het park pas in het najaar operationeel kan worden is het seizoen waarin de meeste 

energie opgewekt wordt zo goed als voorbij. Bovendien komt er een nieuwe PCR regeling. 

Johan Enthoven stelt twee vragen: Wat voor panelen gaan toegepast worden? Antwoord: 335Wp 

De andere vraag: Bij de VU is kortsluiting geweest door wateroverlast. Bestaat dat risico bij het 

zwembad ook? Antwoord: de ruimte met het hoofdaansluitpunt, waar de omvormers 
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waarschijnlijk gaan komen, bevindt zich op de begane grond. Daarmee is het risico op 

waterschade gering. 

Joop van Dijk vraagt of het dak wit gemaakt gaat worden. Antwoord: Nee, het dak is net 

vernieuwd. 

Jan Doggen vraagt of Recht van Opstal een showstopper kan worden. Het antwoord is dat bij de 

start van het project er een overeenkomst wordt gesloten die feitelijk een voorganger van het 

RvO is. Dat is voldoende. 

 

8. Rondvraag 

Er wordt een vraag gesteld over Woonforte, de woningcorporatie die veel daken in Alphen aan 

den Rijn heeft. Moet Zon op Alphen daar niet mee in overleg gaan om nieuwe daken beschikbaar 

te krijgen? 

Energiek Alphen heeft bij de voorbereidingen voor Zon op Alphen ook met Woonforte overlegd. 

Bedoeling was om ook een dak van Woonforte mee te nemen en dus met drie daken te starten. 

Dat bleek echter voor Woonforte toch moeilijk toen er besloten moest worden om de daken 

definitief beschikbaar te stellen. Woonforte had zijn huiswerk tegen de verwachting van de 

gemeente en Energiek in, niet gemaakt. Gemeente en Energiek hebben toen besloten om zonder 

Woonforte verder te gaan. Energiek Alphen heeft goede contacten bij Woonforte en zal die zeker 

weer aanhalen zodra zich daar een gelegenheid voordoet. 

Dick van Leeuwen stelt voor om ook aan de deelnemers in Zon op Alphen te vragen of zij 

belangstelling hebben voor een gratis energiebesparingsadvies door een energiecoach van 

Energiek Alphen. Dit voorstel wordt door de bestuursleden van Energiek Alphen omarmd. 

9. Vaststellen volgende datum ledenvergadering en sluiting 

Stef sluit de vergadering om 21.55 uur. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 6 

oktober 2020.  

 

 

Vaststelling en goedkeuring van het verslag: 

Datum: 26 mei 2020 

Voorzitter:       Secretaris: 

 

Naam:       Naam: 

Stef Strik       Ferd Schelleman 

  



 
 

  Pagina 9  

Presentielijst: 

Het gehele bestuur is aanwezig: 

Stef Strik – voorzitter 

Ferd Schelleman – secretaris 

Erik de Ruijter – penningmeester 

Paul Versteeg – bestuurslid 

Wim van Aken – bestuurslid 

 

Voorts zijn de volgende leden aanwezig: 

Rene Aarts 

Adrie Baak 

Joost van Beek 

Joop Bennebroek 

Marc de Boer 

Lia Butter  

Willem Claas 

Joop van Dijk 

Jan Doggen 

Johan Enthoven 

Henny Gloudemans 

Gerard Haverkamp 

Ed Jansen 

Corrie Janson 

Hans Kruidenberg  

Dick van Leeuwen 

Wiebe van Markestein 

Peter van Schie 

Jacques Stapper, 

Jaap Sturm 

Theo Verschoor 

 


