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Verslag Algemene Ledenvergadering Zon op Alphen 

Datum en plaats:  donderdag 27 oktober 2022,  Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 

Aanvang:  20.00 uur 

Aanwezig:  zie presentielijst 

Bijlage:  presentatie die tijdens de ALV is gehouden 

1. Welkom, opening en agenda 

De voorzitter, Stef Strik, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze 

Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Er zijn 60 leden aanwezig, daarmee is het quorum voor rechtsgeldige stemmingen aanwezig. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Vaststellen vorige verslag 

Het verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd.  

Eén van de leden merkt op dat in de vorige vergadering het besluiten over de bestemming van 

het overschot van 2021 naar deze vergadering is doorgeschoven, in deze vergadering tevens een 

voorstel wordt gedaan over het verwachte overschot 2022 en verzoekt dit in deze vergadering 

goed te scheiden. 

3. Stand van zaken zonneparken 

Paul Versteeg presenteert de stand van zaken van de zonneparken.  

Hij voegt toe dat in het gebruikersportal van de leden onder ‘Productie en Certificaat Informatie’ 

een indicatie van de verwachte teruggaaf energiebelasting staat. Paul legt uit dat de berekening 

die hier achter zit niet klopt. De actie ligt bij Energie Samen om dit probleem op te lossen. 

Naar aanleiding van de presentatie rijzen enkele vragen. 

Vraag: Verwachten we problemen met netcongestie? 

Antwoord: Nee. Voor Rijnvicus geldt dat het opgewekte vermogen vrijwel direct door de 

omliggende bedrijven wordt opgenomen. Voor de installatie bij de Golfclub worden ook geen 

problemen verwacht aangezien het deze maar een beperkt vermogen levert. 

Vraag: Wat is nu de waarde van de certificaten? 

Antwoord: De actuele prijzen kan je terugvinden op je gebruikersportal van Zon op Alphen 

(onder ‘Productie en Certificaatwaarde’). Momenteel bedraagt de waarde circa € 150. 

Vraag: Kunt u de leveranciersinformatie updaten? De contactinformatie van mijn 

energieleverancier is namelijk niet actueel. 

Antwoord: Helaas, dat kunnen wij niet. Als je op de knop ‘Energieleveranciers’ klikt, word je 

doorgeleid naar een pagina op de site van Zonmonitor.nl. Wij kunnen die informatie op die site 
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niet aanpassen. Wel zullen we er bij Zonmonitor.nl op aandringen deze informatie actueel te 

houden. 

Vraag: Ik overweeg de aanschaf van een warmtepomp waardoor mijn elektriciteitsverbruik zal 

stijgen. Is het raadzaam eigenzonnepanelen op mijn dak te leggen? 

Antwoord: Op termijn, als de energieprijzen weer stijgen,  is een warmtepomp altijd een 

voordelige investering. Je kunt het verwachte extra verbruik afdekken door zonnepanelen op je 

eigen dak te leggen of door extra certificaten bij Zon op Alphen aan te vragen. Je komt voor dat 

laatste dan wel op een wachtlijst. 

4. Nieuwe stroomafname contracten (PPA’s) 

Ferd Schelleman presenteert de keuze die is gemaakt voor de stroomafnamecontracten (Power 

Purchase Agreements, PPA) met Greenchoice en om | Nieuwe Energie. Omdat om | Nieuwe 

Energie in juni nog de tarieven in de ALV verwachtte aan te passen is er voor gekozen om pas per 

1 juli nieuwe PPA’s af te sluiten. Greenchoice en om | Nieuwe Energie hebben nieuwe 

tariefvoorstellen gedaan in de loop van juni 2022 waarbij het tarief van Greenchoice aanzienlijk 

hoger bleek dan dat van om | Nieuwe Energie. Het bestuur heeft daarom besloten om voor 

Rijnvicus Oost en West met Greenchoice in zee te gaan en voor GC Zeegersloot met om | Nieuwe 

Energie. De inkomsten voor Zon op Alphen worden met deze nieuwe tarieven ongeveer 

verviervoudigd. 

Ter aanvulling: De PPA met Greenchoice is afgesloten voor drie jaar, de PPA met om | Nieuwe 

Energie voor één jaar. Voor beide PPA’s geldt dat de tarieven na elk kwartaal worden bijgesteld 

aan de hand van de actuele tarieven. 

5. Financiën: 

Erik de Ruijter licht het voorstel voor de aanwending van de overschotten 2021/2022 en de 

begroting 2022/2023 toe. 

Tijdens de presentatie vindt, in vervolg op de opmerking die onder agenda punt 2 was gemaakt,  

een uitvoerige discussie plaats tussen het bestuur en enkele leden over de methodiek van het 

toewijzen van de bestedingen aan de overschotten 2021 en 2022. Vastgesteld wordt dat het 

positief saldo per 31 december 2021 voldoende is om de voorgestelde uitgaven te doen. 

Verder worden de volgende vragen gesteld: 

Vraag: Waarom wordt in de begroting een voorziening opgenomen voor het afbreken van de 

installatie? De afspraak was immers dat na afloop van 15 jaar de installatie aan de dakeigenaar 

zou worden overgedragen? 

Antwoord: Dat is voor Rijnvicus inderdaad de principe afspraak, voor GC Zeegersloot is van begin 

af aan gesteld dat de installatie afgebroken zou moeten worden. In de Opstalovereenkomsten is 

afgesproken dat twee jaar voor afloop van de overeenkomst met de dakeigenaren over het al 

dan niet verwijderen van de installatie zal worden overlegd. Daarom is het verstandig een 

voorziening op te nemen, mocht die tegen die tijd toch niet nodig zijn, dan valt hij weer vrij en 

komt ten bate van de deelnemers. 
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Vraag: Het maximum bedrag per paneel dat voor het verwijderen van de installatie gereserveerd 

gaat worden bedraagt € 25. Hoe is dat bedrag onderbouwd? 

Antwoord: Wij hebben overleg gehad met diverse andere coöperaties en dit bedrag wordt als 

een reële reservering daarvoor gezien. 

Een lid stelt voor de uitkering aan de leden te verhogen van € 15 naar € 20. Daarmee komt het 

totaal van de (lagere) teruggaaf energiebelasting en deze uitkering meer in de buurt van het 

verwachte rendement per certificaat. Het saldo in kas en het eigen vermogen zijn voldoende om 

deze extra uitgave op te kunnen vangen. Het bestuur schaart zich achter dit amendement. 

Stemmingen: 

De voorzitter brengt het geamendeerde voorstel 1A, ZoA keert de leden begin 2023 per 

certificaat een bedrag van €20 uit, in stemming. Het voorstel wordt met grote meerderheid 

aangenomen. Er worden geen tegenstemmen genoteerd. 

De voorzitter brengt voorstel 1B, ZoA lost najaar 2022 een extra bedrag van € 10.000 af op de 

lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, in stemming. Het voorstel wordt 

met grote meerderheid aangenomen. Er worden geen tegenstemmen genoteerd. 

De voorzitter stelt de heer René de Jong van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken 

in de gelegenheid een toelichting op het werk van de Voedselbank te houden. 

René de Jong ontvangt na zijn presentatie een applaus van de aanwezigen. 

Enkele leden merken op dat een donatie wel in de geest van Zon op Alphen, het opwekken van 

duurzame energie zou moeten plaatsvinden. René de Jong geeft aan dat de financiering van het 

leggen van zonnepanelen op het dak van de nieuwe uitgiftelocatie van de Voedselbank nog niet 

helemaal gedekt is en dat deze donatie daarvoor aangewend zal worden.  

De voorzitter brengt voorstel 1C, het doen van een donatie van € 10.000 aan de Voedselbank 

Alphen aan den Rijn en Omstreken ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen, in 

stemming. Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Vijf leden worden geacht 

tegen het voorstel te hebben gestemd. 

De voorzitter overhandigt vervolgens een symbolische cheque aan René de Jong. 

De voorzitter brengt voorstel 2, nieuwe voorzieningen binnen de begroting 2023, in stemming. 

Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Er worden geen tegenstemmen 

genoteerd. 

De voorzitter brengt ten slotte de begroting 2023 in stemming. Ook deze wordt met grote 

meerderheid aangenomen. Er worden geen tegenstemmen genoteerd. 

6. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag merken enkele leden op dat de zojuist besloten donatie eenmalig is en 

geen structurele begrotingspost moet gaan worden. Een ander lid zegt juist te hopen dat Zon op 

Alphen dit wel elk jaar zou kunnen doen bij een voldoende batig saldo.  

De voorzitter beslecht de discussie met de opmerking dat uiteindelijk de leden hierover 

besluiten. 
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7. Vaststellen volgende ALV 

De volgende ALV wordt gehouden op 1 juni 2023. 

8. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur 

Datum:  

 

Stef Strik Wim van Aken 

Voorzitter Secretaris  
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Presentielijst: 

Het voltallige bestuur was aanwezig:  

Stef Strik – voorzitter 

Wim van Aken – secretaris, notulist 

Erik de Ruijter – penningmeester 

Ferd Schelleman - bestuurslid 

 

Voorts zijn de volgende aanwezig: 

René Aarts 

Adrie Baak 

Ton Barhorst 

Martin de la Beij 

Guus Berntsen 

Jaap Boneveld 

Christianus van den Boom 

Wim Boom 

Jan Bouwhuis 

Henk ten Brummeler 

Willem Claas 

Rinus Coesel 

Henk van Dam 

Joop van Dijk 

Jan Doggen 

Richard Driessen 

Johan Enthoven 

Gerrit Fij 

Gemeente Alphen aan den Rijn – vertgenwoordigd door Erik Akkerman 

Henny Gloudemans 

Gerard Haverkamp 

Lia Hoeksel 

Ed Jansen 

Albert Kempes 

Ruben Kempes 

R.A. Kieft 

Louis Klaver 

Peter de Koning 

Marin Kruidenberg 

Dick van Leeuwen 

Corinne Lemkes 

Hans Lemkes 

Johanneke Lemkes 

Cornelis van Lierop 

Jan Luijenduijk 
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Johan van der Mersch 

Otot van Muijlwijk 

Theo Nering Bögel 

Henk Preeker 

Erwin Raap 

P. van Schie 

Tim van der Steen 

Pieter van Stipdonk 

Jaap Sturm 

Els Thoonen 

Sheila Tol 

Edwin Totté 

Nancy Ubert 

Bert Uijttenbroek 

Kees van Keeken 

Paul Versteeg 

Yvonne Versteeg 

Koen Wiegel 

Willem Willart 

Bert van de Zand 

Corrie Zandvliet 

 

afmeldingen: 

Koen van Aesch 

Marijke Allis 

Everhard van Ark 

Joost van Beek 

Joop Bennebroek 

Dinky van Berkel 

André Biegel 

Vera Bloos 

René de Boer 

Albert Bremer 

Arjo de Bruijn 

Albert Dorrestijn 

Ramon de Groot 

Michael Heer 

Peter Hootsen 

Jolanda Idzerda 

Anne-Roos de Joode 

RIx Kruijt Spanjer 

Henk Kuijpers 

Ton Lohman 
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Herman van Niekerk 

Frouke Pieters 

Jan Plender 

Cornelis Quaak 

Marjolein van Reisen  

A. Rienks 

Jaco van Rooijen 

Hans Schouten 

Ellie Straatman 

Wil van Susteren 

Adri Vis 

Cindy Vissering 

Joop Wijs 

Niels van ’t Wout 

Coen van Zanten 

 

 

 

 


