Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen
Datum en plaats: dinsdag 6 oktober 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).
De vergadering vindt net als de voorjaarsvergadering weer via Zoom plaats. Het minimaal
benodigde aantal leden om besluiten te kunnen nemen is aanwezig.
Stef stelt de bestuursleden voor.
2. Vastellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
3. Vaststellen verslag ALV van 26 mei 2020
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en is te vinden bij www.zonopalphen/Over
ons/Documenten.
4. Stand van zaken zonneparken.
Paul Versteeg geeft een presentatie over dit onderwerp. De presentatie staat online bij
www.zonopalphen.nl/Over ons/Documenten
Vraag van Henk ten Brummelen bij het onderwerp ‘margevergoeding’: Hoe weet ik of mijn
maatschappij margevergoeding voor mij betaalt? Antwoord: Dat krijg jij niet te weten, dat horen
wij. Er zijn vier maatschappijen die margevergoeding betalen, maar dat gebeurt niet als je via een
‘actie’ bij die maatschappij bent gekomen.
5. Vaststellen begroting 2021
Erik de Ruyter licht de investeringskosten, het resultaat 2020 en de begroting 2021 toe.
Ondanks de coronacrisis, met dalende energieprijzen, is het verwachte resultaat voor 2020 en
2021 positief.
Vraag van Tim v.d. Steen: waarom sluiten we geen meerjarencontract af als de energieprijzen zo
fluctueren? Antwoord: Voor Rijnvicus hadden we vorig jaar een contract voor drie jaar af kunnen
sluiten. Dat hebben we toen niet gedaan omdat we de prijs per kWh aan de lage kant vonden;
daarom hebben we toen een contract voor één jaar afgesloten. Door de coronacrisis, die we niet
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konden voorzien, zijn de prijzen nog verder gedaald, dus nu hebben we een beetje spijt dat we
niet toch een contract voor drie jaar hebben afgesloten. Het eenjarige contract is inmiddels
afgelopen en we hebben daar bij OM | Nieuwe Energie een nieuw contract afgesloten met een
gunstige prijs. Voor Golfclub Zeegersloot hebben we een tweejarig contract afgesloten, dat loopt
nog.
Voorafgaand aan de vergadering hebben diverse leden vragen over de financiën gesteld. De
meeste vragen zijn rechtstreeks aan de leden beantwoord, er staat nog één vraag open. Die
vraag gaat over de lening die is afgesloten voor Zon op Alphen. De vraag is: Is dat een lening met
lineaire aflossing? Antwoord: Nee, het is een annuïtaire lening. Daarbij is het te betalen
maandbedrag over de hele looptijd van de lening gelijk. Aan het begin van de periode betaal je
dan voornamelijk rente en slechts weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert wordt het
rentebedrag steeds lager en de aflossing steeds hoger.
Vraag van Leon Leferink: Waarvoor wordt het bedrag van € 10.000 aangewend dat we bij het
toetreden tot OM | Nieuwe Energie hebben betaald? Antwoord: Toen OM | Nieuwe Energie
destijds door enkele coöperaties werd opgericht was werkkapitaal nodig en dat hebben de
coöperaties toen ingelegd. Bij uitbreiding door de toetreding van andere coöperaties is voor
dezelfde methodiek gekozen. Overigens is het een inleg die in principe bij het verlaten van OM |
Nieuwe Energie weer terugbetaald wordt.
Ferd Schelleman voegt nog toe dat door toetreding tot OM | Nieuwe Energie wij voor afnemers
van stroom bij OM | Nieuwe Energie die via Zon op Alphen een contract hebben afgesloten een
hoge margevergoeding krijgen, te weten € 60,00 per klant per jaar. Dat is gunstig voor onze
inkomsten.
De begroting wordt in stemming gebracht. Aangezien er geen tegenstemmen zijn is de begroting
unaniem aangenomen.
6. Toetreding tot energie-coöperatie OM | Nieuwe Energie OM | Nieuwe Energie
Ferd Schelleman licht de toetreding tot OM | Nieuwe Energie nog een keer toe (motivatie,
consequenties, rechten en verplichtingen).
Vraag: is het een verplichting om klanten voor OM | Nieuwe Energie te werven? Antwoord: Nee,
dat is het niet, maar klanten werven is wel aantrekkelijk vanwege de margevergoeding die dat
oplevert voor Zon op Alphen. Stef Strik en Ferd Schelleman roept iedereen op om bij het aflopen
van zijn/haar contract de overstap naar OM | Nieuwe Energie te overwegen en dit ook te
promoten bij kennissen, vrienden en buren.
Vraag van Joost van Beek: Hoe ‘groen’ is het gas dat OM | Nieuwe Energie levert? Het antwoord,
mede tot stand gekomen door JMoreno (vertegenwoordiger van de Gemeente Alphen aan den
Rijn): Het betreft de levering van CO2 gecompenseerd aardgas. De CO2 emissie van het aardgas
dat je gebruikt wordt dan gecompenseerd door CO2 besparende maatregelen.
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Vraag van Henk ten Brummelen: welk risico loopt Zon op Alphen als OM | Nieuwe Energie failliet
gaat? Antwoord: Dat risico is laag, want in dat geval neemt ENECO de verplichtingen van OM |
Nieuwe Energie over.
Vraag van Henny Gloudemans: Hoe moet je je aanmelden opdat Zon op Alphen de
margevergoeding voor die klant ontvangt? Antwoord: dat MOET via de website van Zon op
Alphen, anders lopen we de margevergoeding mis.
Vraag van Theo Verschoor: Ik doe elk jaar een kostenvergelijking via Easyswitch. Overstappen
gaat dan heel makkelijk. Ik zie daar nooit OM | Nieuwe Energie bij staan. Waarom niet?
Antwoord: Als je overstapt via een site als Easyswitch of andere prijsvergelijkers heb je meestal
met een actie-tarief te maken, in dat geval ontvangt Zon op Alphen geen margevergoeding. OM |
Nieuwe Energie doet niet mee aan actie-tarieven.
Vraag van Dick van Leeuwen: Wat is het beste moment om over te stappen? Antwoord: op het
moment dat je contract afloopt of over gaat in een contract voor onbepaalde duur.
7. Vacatures vrijwilligers Zon op Alphen
Stef Strik zegt dat Zon op Alphen op zoek is naar vrijwilligers om te helpen bij het zoeken naar
nieuwe locaties voor zonnedaken en het ontwikkelen van projecten.
Gisteren heeft het bestuur afscheid genomen van Gerard Haverkamp, de medewerker
communicatie. Zon op Alphen zoekt iemand die beschikt over communicatieve vaardigheden en
contacten met de pers.
Het betreft geen vacatures waar je op kunt solliciteren, het is vrijwilligers werk. Bij belangstelling
graag contact opnemen met het bestuur van Zon op Alphen.
Leon Leeferink geeft aan dat hij suggesties voor daken heeft en over contacten bij de VOA
beschikt.
8. Rondvraag
Vraag van Joop Bennebroek: Ik ben klant van Vattenval. Mijn opbrengst in 2019 is nog niet
uitbetaald. Zijn er meer deelnemers die dat hebben? Antwoord: Paul Versteeg is bezig deze
problemen op te lossen. Iedereen die hetzelfde overkomt wordt verzocht dit bij hem kenbaar te
maken.
Vraag van WIllem Claas: Wat weten jullie over een initiatief voor de ontwikkeling van een
zonneweide naast tuincentrum De Bosrand? Antwoord: IXzon is de ontwikkelaar van dit project.
In overleg met de gemeente zijn wij bij dit project betrokken met het doel lokale participatie te
bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door een deel van het park te ontwikkelen als Postcoderoos of
door het uitgeven van obligatieleningen voor inwoners van de gemeente. De gemeente staat
positief tegenover het initiatief van IXZzon.
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Vraag van JMoreno (vert. Gemeente Alphen aan den Rijn): Mij is digitaal vergaderen op deze
manier erg meegevallen. Kunnen we met het oog op duurzaamheid niet altijd via Zoom
vergaderen? Antwoord: het bestuur zal dit voorstel bespreken.
Gerard Haverkamp neemt nog het woord om te zeggen dat hij met heel veel plezier voor Zon op
Alphen heeft gewerkt en bedankt voor de attentie die hij bij zijn afscheid heeft ontvangen.
9. Vaststellen volgende datum ledenvergadering en sluiting
Stef sluit de vergadering om 21.15 uur. Er wordt nog geen datum voor de volgende vergadering
vastgesteld.

Vaststelling en goedkeuring van het verslag:
Datum: 5 oktober 2020
Voorzitter:

Secretaris:

Naam:
Stef Strik

Naam:
Ferd Schelleman
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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:
R. Aarts
J.G. van Beek
J.C.P. Bennebroek
J.W.M. de Boer
H. ten Brummeler
M.A.A.J. Butter
W.J. Claas
S.S. Cnossen
J. van Dijk
J.C.M. Doggen
H.A.M. Gloudemans
R. de Groot
G.E.J. Haverkamp
L. Hoeksel
H.P. van Kampen
L.G. Klaver
P.H. de Koning
M. Kruidenberg
L. Leeferink
T.L.C. van Leeuwen
J. Van der Moreno Gomez
J.D.H.W. Mulder
E.M. Raap
H. de Reuver
C. Slingerland
T.M. van der Steen
T.C. Verschoor
Y. Versteeg
E.R. van de Werken
A.W. van de Zand
I.P.A. Zuidberg
N.J. van Zuylen
Y. Schoormans van VvE de Tweeling

De volgende gasten, geen lid, zijn aanwezig:
Riet de Vlieger
Annelies Laken
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