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VERSLAG van de Algemene Leden Vergadering  (ALV) 2018 
 

Plaats: Buurtcentrum ’t Lansink Twijnstraat 6-8 Hengelo  
Aanvang:  19:30 uur 
Datum:  4 juni 2018 
 
Aanwezig incl. het bestuur:  26 personen,  zie presentielijst bijlage  
Afwezig met kennisgeving: 5 personen,  zie presentielijst bijlage  
 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend door Guido Weber en hij heet iedereen welkom.. 

2. Verslag 4 september 2017 

Het verslag van 4 september 2017 wordt vastgesteld. 

3. Aanvullende punten  

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

 
4. Mededelingen 

 Uitbetaling energiebelasting. 

De uitbetaling van de energiebelasting over de periode 1-8-2017 t/m 31-12-2017 heeft 

onlangs plaatsgevonden. Echter bij Greenchoice hebben zich problemen met hun software 

voorgedaan, waardoor er te lage bedragen zijn uitbetaald. Dit heeft geleid tot een tweede 

uitbetaling. 

Voor een tiental leden, die in de periode 1-8-2017 en 31-12-2017 zijn overgestapt naar 

Greenchoice is deze verrekening nog steeds incorrect. Greenchoice heeft verzuimd de 

afgenomen elektriciteit van de eerste energieleverancier in hun berekening mee te nemen. 

Hierdoor kwam veelal de opgewekte elektriciteit met de aangekochte panelen hoger uit dan 

de eigen afgenomen elektriciteit.  

 

 Er wordt dan alleen energiebelasting uitbetaald over het opgewekte deel van de energie 

Uit het overzicht van Greenchoice bleek wel dat een aantal leden minder elektriciteit 

hebben afgenomen dan opgewekt, waardoor minder is uitbetaald. Houd dit zelf in de gaten. 

Als dit structureel is dan is het verstandig om een participatie te verkopen. Omdat je over 

het verschil geen energiebelasting terug krijgt.  
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 De uitbetaling over de periode 1-8-2017 t/m 31-12-2017 is bij benadering als volgt: 

aantal participaties Uitbetaalde Energiebelasting 
 

aantal participaties Uitbetaalde Energiebelasting 

3 € 27,15 
 

12 € 108,60 

4 € 36,20 
 

13 € 117,65 

5 € 45,25 
 

14 € 126,70 

6 € 54,30 
 

15 € 135,75 

7 € 63,35 
 

16 € 144,80 

8 € 72,40 
 

17 € 153,85 

9 € 81,45 
 

18 € 162,90 

10 € 90,50 
 

25 € 226,25 

11 € 99,55 
 

30 € 271,50 

 
 

 De energiebelasting voor 2018 is vastgesteld op € 0,12654/kWh  

5. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 werd paginagewijs doorgenomen en akkoord bevonden. 

6. Verslag kascommissie 

De heer Herbert Wennink deed namens de kascommissie verslag van hun bevindingen. 
Samen met de heer John Hilgeholt hebben ze de jaarstukken gecontroleerd en goed 
bevonden. 
Daarna keurt de ALV het gevoerde financiële beleid en daarmee het jaarverslag goed. 

7. Jaarrekening 2017 

Lex Hilbers geeft uitleg over de jaarrekening 2017. 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2221,79. Dit bedrag is op 
de balans opgenomen als “tegoed” leden.  
De uitvoering van het project ‘De Klokstee’ is financieel verwerkt in de jaarrekening 2017. De 
Zonne-installatie wordt in 15 jaar afgeschreven, waarmee deze afschrijving volledig parallel 
loopt met de afboeking van de ledenrekening. Op de balans ultimo 2017 staat voor beide een 
bedrag van € 170.045,33. In 2017 is voor de periode 1 september tot en met 31 december voor 
4 maanden afgeschreven, respectievelijk afgeboekt. 
 
Lex had nog iets ook extra te melden: ·Namelijk vanwege de toegekende subsidie door de 
provincie Overijssel kan met terugwerkende kracht de aanschaf prijs van de participatie 
omlaag.  
Alle leden zullen deze maand een bedrag van € 15,00 per participatie terug ontvangen. 
 

8. Decharge bestuur 
De aanwezige leden hebben hun goedkeuring uitsproken. Hiermee worden de bestuurders 
ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.  
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9. Nieuwe kascommissie 

De kascommissie over het jaar 2018 zal wederom gevormd worden door John Hilgeholt en 
Herbert Wennink. 

10. Rondvraag 

 Is het een idee om het overschot aan saldo op de balans te gebruiken voor “milieu” 
middelen in Tuindorp , zoals b.v. regentonnen?  
Antwoord: Niet iedereen is hier voor. “Het geld is van de leden”.  Het bestuur zal hierover 
nadenken.  
 

 Hoe kan ik zien hoeveel kWh ik verbruik aan elektriciteit? 
Antwoord: Dat kun je zien op de jaaropgaaf. Daarnaast is het mogelijk, als een slimme 
meter is geplaatst, om een account aan te maken bij de website: 
www.SlimmemeterPortal.nl  
Als de gegevens door de netbeheerder zijn verwerkt krijg je volledig inzicht over het 
verbruik aan elektriciteit en gas. 
 

 Er zou toch een “App”  komen die de opbrengst presenteert per lid afhankelijk van 
aangekochte participaties? 
Antwoord: Dat was wel voorzien; echter de App van “Voorstroom” laat alleen het actuele 
bedrag zien van teruggave aan belastingenergie. Deze App is niet gratis en voegt weinig 
toe aan de huidige.  
De terug te krijgen energiebelasting is op ieder moment als volgt te berekenen: 
 

 
opgewekte elektriciteit zonne−installatie vanaf 1−1−2018

682
∗ 0.12654 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 

 
Voorbeeld voor 10 participaties:  
Opgewekte elektriciteit zonne-installatie op 11 juni 2018 was 141000 kWh. 

Op 1-1-2018 stond de teller op 50360 kWh   

  
(141000 − 50360)

682
∗ 0.12654 ∗ 10 = € 168,18 

 

 Ik krijg een nieuwe aanbieding van Greenchoice. Wat moet ik doen? 
Antwoord: De keuze is vrij. Als je niets doet gaat het automatisch over in een flexibel 
contract. Is op dit moment ook het goedkoopst. De coöperatie heeft bij aanvang een 3 jarig 
contract afgesloten en bepalen over twee jaar of we bij Greenchoice blijven of overstappen 
naar een andere energieleverancier.  
 

11. 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. 

 
 
 
Genotuleerd: 11 juni 2018 

https://www.slimmemeterportal.nl/
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Kees Smitskamp 
Secretaris Coöperatie Zonnecollectief Tuindorp Hengelo U.A. 


