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  Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. 
 
Datum, tijd Donderdag 14 maart 2019, 20:00 
Locatie  Cafe FF naar Steef, Hummelo 
 

Welkom/ mededelingen 
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering 
 Er zijn door leden geen volmachten afgegeven t.b.v. de ALV 
 De ALV heeft geen bezwaren tegen de aanwezigheid van de dak eigenaren (geen lid coöperatie) 
 De voorzitter benoemt het huishoudelijk reglement. Dit betreft een voor ieder begrijpelijke vertaling 

van de statuten, welke is gepubliceerd op de website.  
 Het reglement behoeft niet te worden vastgesteld door de ALV. 
 Er geldt een meldplicht voor verkoop van certificaten. 

 
Terugblik op het eerste jaar 

 Middels een presentatie wordt een terugblik op het afgelopen jaar aangeboden aan de ALV. 
 

Bespreking jaarverslag/ jaarrekening door de penningmeester 
 De penningmeester neemt de ALV mee door het jaarverslag/ jaarrekening.  
 De coöperatie beschikt over voldoende liquide middelen. 
 Door behaald inkoopvoordeel en energieopbrengsten op de zonnepanelen wordt eenmalig ca € 45,- 

per certificaat teruggestort aan de leden. 
 Dit levert het volgend dilemma op: de dak eigenaren hebben de daken om niet ter beschikking 

gesteld. De ALV wordt voorgesteld om ieder lid zelf te laten bepalen om een bedrag naar keuze in een 
fonds voor de dak eigenaren te storten. De ALV gaat hier mee akkoord. Ieder lid ontvangt een mail 
met het verzoek het IBAN-nummer aan te geven waar de eenmalige teruggave op gestort kan worden. 
Tevens kan ieder lid bij het beantwoorden aangeven of men een bijdrage aan het fonds voor de 
boeren wil doen en voor welk bedrag. 

 Uit het jaarverslag blijkt dat het resultaat van het afgelopen jaar positiever is dan verwacht t.o.v. de 
businesscase. Dit is mede het geval door het extreem zonnige jaar. 

 
Vaststelling Jaarrekening en decharge van het bestuur 

 De jaarrekening wordt zonder opmerking vastgesteld door de ALV en de ALV verleent het bestuur 
decharge. 

 De ALV benoemt administratiekantoor Verbraeken voor de duur van drie jaar voor het controleren van 
de jaarrekening. 

 
Benoeming bestuur 

 Het oprichtingsbestuur wordt door de ALV voor drie jaar benoemd. 
 
Rondvraag 

 Wordt monitoring door Tentensolar verzorgd? JA, echter ziet Tentensolar afwijkingen soms laat, zoals 
bij de installatie bij Van Bommel. Tentensolar heeft overigens wel een opbrengstgarantie afgegeven. 

 De ALV benoemt het feit dat het niet de voorkeur verdient dat het bestuur na drie jaar volledig 
herkiesbaar is. In theorie kan dan een volledig nieuw bestuur aantreden, waarmee de kennis 
verdwijnt. Het bestuur zegt dit toe risico te inventariseren. Hierover wordt middels de nieuwsbrief 
gecommuniceerd. 
 

Bestemming maatschappelijke bijdrage  



 
  
 

Notulen 

 Door middel van een workshop wordt op creatieve wijze de bestemming van de maatschappelijke 
bijdrage bepaald.  Gevraagd wordt naar ideeën op het raakvlak maatschappelijk/ duurzame energie/ 
Dakeigenaren. Er wordt gestemd door post-its per thema te plakken. Het thema ‘sport’ krijgt de 
meeste stemmen. Daarnaast zijn er ook veel stemmen voor het oprichten van een soort fonds waar 
mensen vervolgens ideeën in kunnen dienen.  Voor deze twee thema’s zijn twee werkgroepjes 
opgericht die het bestuur zullen ondersteunen in de uitvoering:   

1. Sport: Arno Julsing, Henk Kuperij, Annemarie Brouwer 
2. Fonds waarmee duurzame initiatieven gestimuleerd kunnen worden: Ron Elsinga, Pieternel van 
Amelsfoort, Inge Regelink 
Het bestuur zal middels de nieuwsbrief verder informeren over de wijze waarop de maatschappelijke 
bijdrage besteed zal gaan worden.   


