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VERSLAG van de Algemene Leden Vergadering  (ALV) 2017 
 

 
Plaats: Buurtcentrum ’t Lansink Twijnstraat 6-8 Hengelo  
Aanvang:  19:30 uur 
Datum:  4 september 2017 
 
Aanwezig incl. het bestuur:  35 personen,  zie presentielijst bijlage 1 
Afwezig met kennisgeving: 9 personen,  zie presentielijst bijlage 1 
 

 
 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend door Guido Weber en  hij heet iedereen welkom. Na bijna twee jaar 
is het eindelijk zover dat het postcoderoosproject “Zonnecollectief Tuindorp” een feit is. Mede 
dankzij de subsidie van de Provincie Overijssel van €45.000,- en een bijdrage van de Rabobank van 
€2300,-.  
Ook dankzij Welbions die het dak van de Klokstee om niet ter beschikking heeft gesteld. 
 

2. Aanvullende punten  

Er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 
De agenda wordt vastgesteld. 
  

3. Mededelingen 

 RTV-Oost wil een uitzending wijden aan het “Tuindorp zonnecollectief Project”. Ze hebben al 

video opnames gemaakt tijdens de installatie bij de Klokstee en willen binnenkort beelden 

maken van het beschermd dorpsgezicht Tuindorp; dat zal Guido als voorzitter begeleiden. Ook 

willen ze praten met enkele leden die zich hebben aangemeld bij dit project.  

Mevrouw v.d. Bijl en de heer Staudt geven aan  dit te willen doen. 

 

 11 september is de officiële start van het postcoderoosproject. Guido zal als voorzitter een 

woordje doen als ook iemand van de “Provincie”; ook Welbions en de “Gemeente” is gevraagd 

een bijdrage te leveren, echter we hebben hier op dit moment nog geen respons van gekregen. 

 

4. Gerealiseerd sinds 28 februari 2017 

 De ledenovereenkomst is definitief gemaakt en naar de potentiële leden verstuurd. 
 

 Er is door Koos Lamme en een ingehuurde projectbegeleider (Jan Oostewechel) een bestek 
gemaakt met eisen waaraan de zonnepanelen-installatie moet voldoen, zoals gedurende 15 
jaar een gemiddelde elektriciteitsproductie van 170.000 kWh per jaar en garanties op de gehele 
installatie, dus zowel op de panelen, als op de optimizers, omvormers en de bekabeling. 
 

 Zeven gerenommeerde zonnepaneel aanbieders zijn aangeschreven en vier hebben uiteindelijk 
een offerte uitgebracht; deze zijn uitvoerig door Koos Lamme, Jan Oostewechel en Kees 
Smitskamp op alle aspecten beoordeeld en daarna besproken binnen het bestuur. Waarop de 
keus is gevallen op de firma “Tenten Solar” uit Lichtenvoorde. De aangeboden panelen hebben 
een  hoger vermogen (300 Wp i.p.v. 270Wp) dan waar in eerste instantie van uitgegaan was. 
Hierdoor hebben de (meeste) potentiële leden minder participaties nodig dan eerder 
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opgegeven. 
 

 66 leden hebben de ledenovereenkomst getekend waarmee alle 682 panelen zijn vergeven in 
de vorm van participaties ter waarde van €270,-. Daarnaast is er een wachtlijst met vier 
gegadigden. 
 

 Een aantal energie leveranciers is gevraagd ons een aanbieding te doen voor de terug te 
leveren stroom. Ook zijn kortingen gevraagd als leden switchen naar deze energiepartner. De 
ontvangen offertes zijn door het bestuur beoordeeld en de keuze voor de energiepartner is 
uiteindelijk gevallen op “Greenchoice”. 
 

 4 augustus 2017 zijn de eerste twee daken met zonnepanelen stroom gaan leveren en op 5 
augustus was de gehele zonnepaneel-installatie  operationeel. 
 

 De verzekering van de totale zonnepaneel-installatie is per 30 augustus ingegaan. De dekking 
is zeer uitgebreid. Zelfs als de installatie gedurende een langere periode uit bedrijf is a.g.v. 
defecten wordt het niet geleverde vermogen gedurende die periode vergoed. 
 

5. Wat moet er nog geregeld worden 

 Definitieve oplevering Tenten Solar zal plaatsvinden nadat de opmerkingen in de rapportage 
van de oplevering van Jan Oostewechel zijn opgelost en afgerond. 
 

 Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de definitieve oplevering. Tot die tijd is Tenten 
Solar verantwoordelijk. Deze verzekering voorkomt aansprakelijkheidsproblemen bijvoorbeeld 
door lekkage aan het dak a.g.v. de zonnepaneel-installatie, waardoor b.v. de Action gesloten 
moet blijven.  
 

 Recht van opstal bij notaris vastleggen. Hierin wordt exact vastgelegd met tekeningen en 
documentatie wat eigendom is van de coöperatie. Ook de toegang tot de installatie wordt hierin 
geregeld. 
 

 App regelen met Greenchoice en/of Tenten Solar voor het monitoren van de opbrengst van de 
zonne-installatie. (Totale opbrengst of liever per “lid”). 
 

 Onderhoudscontract definitief maken. Looptijd 15 jaar voor een jaarlijks vast bedrag van €950,- 
 

 Vrijstelling Energiebelasting afstemmen met Belastingdienst . Dit lijkt slechts een formaliteit. 
 

6. Financiële zaken en kascontrole 

 Lex Hilbers bespreekt het jaarverslag 2016. Omdat begin 2017 de coöperatie slechts bestond 
uit alleen het bestuur is het jaarverslag geaccordeerd door het bestuur. Dankzij een subsidie 
(fase 1) van de provincie Overijsel van €16.510,- is er na aftrek van gemaakte kosten een 
positief resultaat van €13.755,80.  
Dit wordt als reservering voor 2017 opgenomen voor het realiseren van de installatie waardoor 
het exploitatie-saldo eind 2016 op nul staat. Hierdoor hoeven we geen belasting te betalen.  
 

 Bij de begroting 2018 is uitgegaan van inkomsten uit geleverde stroom t.w. €8500,-.  Daarnaast 
krijgt de coöperatie voor ieder lid die aangesloten is bij Greenchoice €0,005 voor iedere 
afgenomen kWh elektriciteit en €0,01 voor iedere afgenomen m3 aan gas. Dit staat als PM op 
de begroting. Aan kosten verwachten we €6000,- waardoor er een positief resultaat ontstaat van 
minimaal €2500,-   
Lex stelt alvast voor om eerst een buffer te creëren van 1 jaar wat neerkomt op circa €6000,-.  
Daarna zal de coöperatie besluiten hoe om te gaan met het te verwachten positieve resultaat.. 
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 Lex bespreekt de Projectbegroting. Totale kosten van de zonnepaneel installatie bedraagt 
€210.373,65; de inkomsten uit de participaties bedraagt €184,140,-; het tekort van € 26.233,65 
wordt aangevuld vanuit de subsidie (totaal €45.000,-) van de “Provincie Overijssel”. 
 

 De kascommissie over het jaar 2017 zal gevormd worden door John Hilgeholt en Herbert 
Wennink. 

 
7. Greenchoice 

 
57 van de 66 leden zijn op dit moment lid van Greenchoice.  
 

 Elektriciteit (opbrengst ten bate van de coöperatie circa 5 cent/kWh van de totaal geleverde 
elektriciteit geproduceerd door de zonnestroom installatie 170.000*€0,05=€8500,-. 
 

 Elektriciteit (voordeel ten bate van de coöperatie ½ cent/kWh van alle afgenomen stroom van 
de leden van de coöperatie. Nog geen overzicht. 
Gemiddeld verbruikt een gezin in oudere huizen à la Tuindorp 3000 kWh/jaar, hetgeen 
neerkomt op een additioneel bedrag ten goede aan de coöperatie van (57*3000*0.005=) €855,-.  
 

 Negen leden zijn (nog) niet overgestapt; deze leden dienen bij hun energieleverancier te vragen 
of zij de postcoderoosregeling ondersteunen door de energiebelasting terug te betalen over de 
afgenomen stroom. Zo niet dan krijg je deze energiebelasting niet terug, dus advies is snel 
overstappen naar Greenchoice of een andere energieleverancier kiezen die wel deze regeling 
ondersteunt. De volgende leveranciers doen dat volgens “Hier Opgewekt” momenteel:  

Qurrent Pure Energie Greenchoice 

Eneco Huismerk Energie Anode 

Delta DE Unie NLD 

NLE Servicehouse Budget Energie 

Engie   

 

 Check: Andere energieleverancier? 
o Contract met variabele looptijd:  advies: overstappen naar Greenchoice 
o Contract met vaste looptijd:  

 wordt teruggave Energiebelasting gefaciliteerd? 
 Hoe lang loopt contract nog? 

o Maximale boete: 

Contract loopt af binnen Alleen gas of 
stroom 

Gas en stroom 

1,5 jaar 50 euro 100 euro 

1,5 tot 2 jaar 75 euro 150 euro 

2 tot 2,5 jaar 100 euro 200 euro 

2,5 jaar of later 125 euro 250 euro 

 
o Opbrengst per paneel: ca. € 33,- per jaar.  De boete die je moet betalen is vaak snel 

terugverdiend. 
 

 Gas (voordeel ten bate van de coöperatie 1 cent/m3 van alle afgenomen gas van de leden van 
de coöperatie). Nog geen overzicht  
Gemiddeld verbruikt een gezin in oudere huizen à la Tuindorp 3000m3/jaar, hetgeen neerkomt 
op een additioneel bedrag ten goede aan de coöperatie van (57*3000*0.01=) €1710,-.  
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 Greenchoice is bezig met een App waarmee je de opbrengst van de zonnepaneel-installatie 
continue kunt volgen en vergelijken. In eerste instantie over de gehele zonnepaneel-installatie, 
maar mogelijk in een later stadium ook de opbrengst per lid.  
 
 

8. Hoe verder 

 De opbrengst van de opgewekte stroom wordt door Greenchoice na 1 jaar uitbetaald aan de 
coöperatie. Omdat we een startende coöperatie zijn en nog geen financiële buffer hebben zijn we in 
gesprek met Greenchoice of eerdere uitbetaling (bijv. per maand) mogelijk is.  
 

 De teruggave van de energiebelasting wordt berekend over de periode van 1 september tot en met 
31 augustus en zal in de loop van de maand september 2018 door de energieleverancier 
(Greenchoice) gecrediteerd worden aan de leden.  
( aantal participaties * €33,-) 
 

 Communicatie via email of via de website over beschikbaarheid “App” inclusief uitleg hierover. 
 

9. Rondvraag 

 Het aantal geplaatste zonnepanelen is nu 682. Kunnen er meer op? 
Antwoord: Nee dat is niet mogelijk omdat de installatie is beperkt tot het leveren van maximaal 
173kVA of 2*250 Amp. Bij gunstige weersomstandigheden zitten we daar al aan. 
 

 We hebben een onderhoudscontract bij Tenten Solar. Als zij slecht presteren is er een soort 
voor keurmerk? 
Antwoord: Nee dat is er niet, maar wanneer zij niet acteren zoals in het onderhoudscontract 
vermeld staat kunnen we hen daar juridisch op aanspreken. Ook is het mogelijk over te 
stappen naar een andere onderhoudsleverancier. 
 

 In de doelstelling en missie staat dat we Tuindorp zonnepaneel vrij willen houden. Nu hebben  
slechts 5% van de bewoners hierop gereageerd. Zijn er verdere toekomstplannen voor het 
realiseren van nieuwe zonnepaneel-installaties om meer Tuindorp bewoners te bedienen? 
Antwoord: Daar is nog niet over nagedacht. Eerst dit project goed neerzetten alvorens verder 
te kijken. De blauwdruk is er, waardoor het opzetten van een nieuw project eenvoudiger zou 
moeten gaan.  
 

 Komt er een verbod op het plaatsen van zonnepanelen op de Tuindorp-huizen? 
Antwoord: Er is hierover binnen het bestuur gesproken, echter vinden wij dat dit niet binnen 
onze verantwoordelijkheid hoort, maar bij “Stichting Tuindorp” die dan samen met de 
gemeente zo’n verordening kan opstellen. Er zijn al gemeenten die dat goed geregeld hebben 
voor monumenten en beschermd dorpsgezichten, zoals b.v. Amersfoort. 
 

 Waarom zijn het juist oudere bewoners die aan dit initiatief meedoen? 
Antwoord: Moeilijk te zeggen. De communicatie aan het begin van dit initiatief verliep via het 
“Tuindorpbulletin”. Pas later via de krant Tubantia. Mogelijk hebben jongere bewoners het geld 
er niet voor over. 
 

 Zitten we als coöperatie 15 jaar vast aan Greenchoice? 
Antwoord: Het contract met Greenchoice is voor 3 jaar. Aan het eind van deze periode 
bekijken we als coöperatie of we doorgaan met Greenchoice of dat een andere 
energieleverancier betere aanbiedingen heeft. 
 

10. Sluiting 

Guido bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en komst en sluit de vergadering  
Bij de bar van het Buurtcentrum wordt de bijeenkomst door enkele leden onder het genot van een 
drankje informeel voortgezet. 
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Genotuleerd: 6 september 2017 
Kees Smitskamp 
Secretaris Coöperatie Zonnecollectief Tuindorp Hengelo U.A. 


