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Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen 

Datum en plaats:  dinsdag 12 oktober 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.  

De secretaris, Ferd Schelleman, kan helaas niet aanwezig zijn in verband met een overlijden in 

zijn familie.  

Er zijn 21 leden aanwezig, daarmee is het quorum voor rechtsgeldige stemmingen aanwezig. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Vaststellen vorige verslag 

Vanavond hebben we geen externe gast; de wethouder Duurzaamheid, Erik van Zuylen, is helaas 

verhinderd. 

3. Update Energietransitie 

Stef Strik licht de stand van zaken toe. De Regionale Energie Strategie (RES) voor ons gebied is 

vastgesteld. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft alle zoeklocaties voor windmolens 

uit de strategie laten schrappen. De gemeente opteert – evenals onze coöperatie – voor zon op 

daken. De provincie Zuid-Holland is eveneens tegen windmolens en zonneweiden in het Groene 

Hart. 

De presentatie is terug te zien via de site van Zon op Alphen. 

Vraag: Martin de la Beij stelt een vraag over de proefwijken die zijn aangewezen voor de 

transitievisie warmte. Zijn de grenzen specifiek getrokken? Stef: ja, het lijkt erop dat er per 

woning een grens is vastgesteld.  

Erik de Ruijter stelt dat we de wethouder duurzaamheid moeten dwingen om het dak van 

Aquarijn beschikbaar te stellen voor een postcoderoosproject.   

4. Stand van zaken zonneparken 

Paul licht de stand van zaken toe, zie presentatie. 
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Vragen/opmerkingen naar aanleiding van een paneel op het dak van de Golfclub dat door een bal 

is beschadigd: 

Jan Doggen: waar is de golfbal die een van de panelen heeft beschadigd van afkomstig? Rob 

Muns stelt dat zo’n bal alleen maar bewust naar het dak geslagen kan zijn.  

Paul Versteeg geeft aan dat het niet bekend is wie de bal heeft geslagen. Voor het gebouw is een 

putting range. Wellicht kan hij daarvandaan komen.  

Joost  van Beek vindt dat de golfclub aansprakelijk moet worden gesteld. Het bestuur zegt toe  

contact op zullen nemen met het bestuur van de golfclub.  

Vraag naar aanleiding van het punt ‘overdracht van certificaten’: 

Jacques Stapper vraagt wat de huidige prijzen van certificaten zijn. Antwoord: daarvoor geldt de 

dagprijs zoals die in de Zon op Nederland omgeving kan worden geraadpleegd. Per 12 oktober 

bedraagt die: € 167,33. 

Opmerking over de bespaarde uitstoot van CO2: 

Johan Enthoven ziet de CO2 besparing als 20 vrachtwagens van 25 ton! 

Opmerking over vervuiling van panelen van Goflclub Zegersloot: 

Rob Muns: de driving range is vernieuwd; daar is nieuw zand aangebracht. Dat is misschien de 

oorzaak van het zand op de panelen. 

5. Energie prijzen en verzekering 

Vanwege verhoging van de premie van de verzekering van onze zonneparken zijn wij overgestapt 

op een andere verzekeraar, die onder nagenoeg dezelfde voorwaarden, een betere prijs 

hanteert. 

De energieprijzen gaan momenteel door het plafond. Als het kabinet besluit de energiebelasting 

te verlagen kan dat gevolgen hebben voor de teruggave van belasting voor de individuele leden. 

Dit wordt later mogelijk gecompenseerd door de hoge energieprijs die de coöperatie gaat 

ontvangen voor de teruggeleverde stroom. De huidige levercontracten aan OM Nieuwe Energie 

en Vandebron lopen nog tot medio 2022. 

Over dit onderwerp zijn geen vragen gesteld. 

6. Vaststellen begroting 2022 

Erik de Ruijter licht de begroting toe. 

Vragen/Opmerkingen: 

Jan Doggen heeft moeite met de post onvoorzien en stelt dat als er iets onvoorzien is, de uitgave 

dan meestal onder een van de andere posten wordt geboekt. Het bestuur geeft aan dat met 

ingang van volgend jaar deze post niet meer op de begroting zal staan. 
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Jacques Stapper vindt de extra aflossing € 15.000 die in 2021 is gedaan niet terug. Erik de Ruijter: 

die vind je niet op de jaarrekening maar op de balans terug.  

Verder zijn er geen vragen over de begroting. 

De voorzitter legt de begroting ter goedkeuring voor aan de leden. De leden keuren de begroting 

bij acclamatie goed. 

Erik vraagt of iemand interesse heeft om deel te nemen in de kascontrolecommissie. Joost van 

Beek meldt zich aan.  

7. Rondvraag 

Joost van Beek vraagt of er al locaties beschikbaar zijn voor het opzetten van nieuwe 

postcoderoosprojecten. Het bestuur licht de stand van zaken hiervan toe.  

Johan Enthoven geeft aan dat de regering aan plannen werkt om de in korte tijd fors gestegen 

kosten van energie voor huishoudens te verminderen. Een van de opties daarvoor is het verlagen 

van de energiebelasting. Dat zou de deelnemers in een postcoderoos dan treffen omdat daarmee 

de teruggaaf energiebelasting lager wordt.  

Het bestuur zegt toe hierover contact op te nemen met EnergieSamen en via die weg het 

ministerie van Economische Zaken op dit ongewenste effect te wijzen. 

Jan Doggen vraagt of Energiek Alphen nog steeds energiecoaches beschikbaar heeft. Erik de 

Ruijter licht toe dat het energiecoachprogramma nog steeds loopt. Er zijn 466 adviezen 

uitgebracht en 40 warmtescans uitgevoerd sinds maart 2021. Aanmelden voor een 

energieadviesgesprek kan nog steeds, via de website van Energiek Alphen.  

8. Vaststellen volgende ALV en sluiting 

De volgende ALV zal staat gepland voor dinsdag 17 mei 2022. Het bestuur streeft ernaar de 

vergadering weer fysiek te houden en af te sluiten met een borrel. 

 

 

 

Datum: 12 oktober 2021 

Voorzitter:       Secretaris: 

 

Naam:       Naam: 

Stef Strik       Ferd Schelleman 
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Presentielijst: 

afmeldingen: 

Erik van Zuylen 

Dinky van Berkel 

Chrik van den Boom 

Wiebe van Markesteijn 

Hans Kruidenberg 

Henk ten Brummeler 

 

Van het bestuur waren aanwezig:  

Stef Strik – voorzitter 

Erik de Ruijter – penningmeester 

Paul Versteeg – bestuurslid 

Wim van Aken – bestuurslid, notulist 

 

Van het bestuur was afwezig:  

Ferd Schelleman - secretaris 

 

Voorts zijn de volgende aanwezig: 

Marijke Allis 

Joost van Beek 

Martin de la Beij 

Theo Nering Bögel 

Willem Claas 

Joop van Dijk  

Jan Doggen 

Paulien Doorlag 

Johan Enthoven 

Henny Gloudemans 

Ramon de Groot 

Herman Kolling 

Dick van Leeuwen 

Rob Muns 

Jacques Stapper 

Tim van der Steen 

Theo Verschoor 

 


