Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen
Datum en plaats: maandag 10 mei 2021. De vergadering is via internet gehouden door middel van
Zoom
Aanvang:

20.00 uur

Aanwezig:

zie presentielijst

1. Welkom, opening en agenda
De voorzitter, Stef Strik, opent 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.
Er zijn 31 leden aanwezig, daarmee is het quorum voor rechtsgeldige stemmingen aanwezig.
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Presentatie Urgenda – Marjan Minnesma
Marjan Minnesma, voorzitter van Urgenda en OM|nieuwe energie, geeft een presentatie over
het belang van de reductie van uitstoot van CO2.
De presentatie is terug te zien via de site van Zon op Alphen.
3. Vaststellen verslag ALV van 8 oktober 2020
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Jaarverslag ZoA 2020
Paul presenteert informatie over de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.

Aantal leden en mutaties
Wat hebben de panelen ons in 2020 opgeleverd
Stand van zaken zonneparken
Toetreding tot OM|Nieuwe energie

De presentatie die is gegeven is onderdeel van dit verslag en is terug te vinden op bij
www.zonopalphen/Over ons/Documenten.
De presentatie geeft geen aanleiding tot vragen.
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5. Financiën
a. Toelichting op de Winst- en Verliesrekening boekjaar 2020
Vraag van Henk Ten Brummelaar: Waarom presenteer je een winst als je afschrijving
eruit laat?
Antwoord: We hebben de afschrijving nodig om een negatief saldo te krijgen, zo niet dan
zouden we belasting moeten betalen. Na 15 jaar wordt het project beëindigd en wordt
de installatie overgedragen aan de dakeigenaar. Dan is de installatie boekhoudkundig
volledig afgeschreven.
Vraag van Martin de la Beij: Als er telkens een overschot is, dan dat gaat het geld in kas
oplopen. Wat gaan we daarmee doen? Hanteren we daar bijvoorbeeld een maximum
voor?
Antwoord: Wij hebben werkkapitaal nodig. Dat kunnen we bijvoorbeeld aanwenden om
tegenslagen als lage energieprijzen op te vangen. Als de liquide middelen echter erg
hoog worden, dan gaat het bestuur een voorstel doen en voorleggen aan de ALV. Zo
gaan we straks voorstellen extra af te lossen op de lening.
Vraag van Joost van Beek: We worden nu geconfronteerd met een lagere energieprij dan
vorig jaar. Is er een SDE-achtige constructie mogelijk waarmee je een gegarandeerde
prijs per kWh ontvangt? Als de lage energieprijs voortduurt, dan gaan we misschien
verlies draaien.
Antwoord: Nee, zo werkt deze regeling niet. Gelukkig werken lage prijzen voor
elektriciteit ook in het voordeel van de leden: de energierekening wordt lager.
Wim van Aken voegt toe dat de regeling waaronder zonnepark Rijnvicus/Zeegersloot is
gerealiseerd niet meer toegepast kan worden voor toekomstige projecten. In de huidige
regeling behalen de deelnemers hun voordeel uit de teruggaaf van energiebelasting. In
de nieuwe regeling (SCE: Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) ontvangt de
coöperatie een vaste vergoeding per kWh die veel hoger is dan de marktprijs. Hieruit
behaalt de coöperatie winst die dan onder de deelnemers wordt verdeeld. Deze regeling
geldt voor nieuwe projecten. Voor Rijnvicus/Zeegersloot blijft de oude regeling van
kracht.
b. Toelichting Kascontrolecommissie
Jan Doggen licht het verslag van de kascontrolecommissie toe.
In de volgende ALV wordt een reservelid gekozen en kan eventueel een bestaand lid van
de commissie aftreden. Daarna start een roulatie systeem waarbij leden maximaal 3 jaar
in de commissie zitten.
Vraag van Joost van Beek: Wie van leden van de Kascontrolecommissie heeft financiële
deskundigheid en hoe lang heeft de controle geduurd?
Antwoord: Dick Minderman is al veertig jaar werkzaam in de financiële sector en heeft
dus ruime ervaring. De controle heeft ruim een uur geduurd.
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c. Besluit tot decharge
Decharge wordt unaniem verleend. Stef bedankt de penningmeester en de
kascontrolecommissie.
Het bestuur stelt voor een deel van de liquide middelen te gebruiken voor een
tussentijdse aflossing van de lening bij SVn van € 15.000.
Willem Claas stelt naar aanleiding van dit voorstel een vraag: wat is de rente die wij
betalen en wat betekent dit over 15 jaar?
Antwoord: de rente op de lening is ca 2%. De rentelasten gaan dalen door de extra
aflossing en dat betekent meer inkomsten.
Willem Claas: wordt die ‘pot’ dan aangewend voor opzetten van nieuwe projecten?
Antwoord: Nee, daar hebben we EA voor, die initieert nieuwe projecten.
Het voorstel tot decharge wordt unaniem aangenomen.
6. Rondvraag
Joost van Beek vraagt of Energiek Alphen (EA) nog nieuwe parken in ontwikkeling heeft. Wim van
Aken licht toe dat EA met diverse partijen in gesprek is over zonneparken. Joost geeft nog als tip
dat er bij Steekterpoort een groot distributiecentrum gaat verrijzen dat zeer geschikt is voor een
zonnepark.
Joop van Dijk vraagt of het schoonmaken van zonnepanelen door leden is te doen in plaats van
het werk uit te besteden. Dick van Leeuwen antwoordt dat dat niet mogelijk is aangezien er
voorschriften gelden ten aan zien van ‘werken op hoogte’. Alleen personeel dat hiervoor een
opleiding heeft gedaan mag dergelijk werk op daken uitvoeren.
7. Vaststellen volgende vergadering
Dinsdag 12 oktober 2021
Iemand suggereert voor de volgende vergadering de wethouder duurzaamheid uit te nodigen.
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8. Sluiting door de voorzitter
Stef sluit de vergadering om 22.10 uur.

Vaststelling en goedkeuring van het verslag:
Datum: 10 mei 2021
Voorzitter:

Secretaris:

Naam:
Stef Strik

Naam:
Ferd Schelleman
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Presentielijst:
afmeldingen:
Ferd Schelleman (secretaris)
Gerard Haverkamp
Joost Melsen
Ton Lohman
Koen van Asch
Van het bestuur waren aanwezig:
Stef Strik – voorzitter
Erik de Ruijter – penningmeester
Paul Versteeg – bestuurslid
Wim van Aken – bestuurslid, notulist
Voorts zijn de volgende aanwezig:
Erik Akkerman (namens de gemeente Alphen aan den Rijn)
Joost G. van Beek
Martin de la Beij
Dinky van Berkel
Marianne van den Boom
Henk ten Brummelaar
Willem Claas
Joop van Dijk
Jan Doggen
Johan Enthoven
Henny Gloudemans
R. de Groot
Hans J.H. van Heijst
Peter Hootsen
Ed Jansen
Louis Klaver
Hans Kruidenberg
Dick van Leeuwen
MAAJ Meinard
Johan van der Mersch
D. Minderman
Dorien de Reuver
Peter van Schie
Yvonne Schoormans
Kees Slingerland
Pieter van Stipdonk
Nico van Zuylen
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