Zevende Ledenvergadering coöperatieve vereniging Weert Energie
Donderdag 26 mei 2016
Aanvang 19.30 uur
Locatie: NMC, Weert
Aanwezig: 22 leden
Afwezig (m.k.): 14 leden
Afwezig (z.k.): 53 leden.
1.

Opening, welkom aan nieuwe leden en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden van
WeertEnergie. Het gaat goed met WE, we hebben een groeiend aantal leden, maar er zijn
toch ook nog knelpunten waar de leden zich over moeten uitspreken. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.

2.

Verslag ledenvergadering 26 november 2015
Verslag (meegestuurd met de uitnodiging) wordt goedgekeurd. Acties zijn alle uitgevoerd.
De voorzitter presenteert enkele opmerkingen en aanpassingen en licht deze toe (zie
meegezonden slides). Ook wordt een toelichting op de groei van het ledenaantal gegeven.
De voorzitter roept op te helpen om actief leden te werven. Hiermee is het verslag
vastgesteld.

3.

Financieel jaarverslag 2015, aangepaste begroting 2016, keuze kascontrolecommissie
De penningmeester licht toe. Hij toont ook de slide met de inkomsten/uitgaven van de
duurzaamheidsmanifestatie 2015. Hij stelt de bestuursvoorstellen voor en brengt deze in
stemming. Een van de aanwezige leden vindt het duurzaamheidsfonds een vreemde eend
in de bijt, kan dit er niet uit? Het voorstel is dan om het duurzaamheidsfonds vooral te
besteden aan energierelevante projecten. De voorzitter licht toe dat het in eerste
instantie vooral om duurzame projecten in een wijk gaat, maar het de leden vrij staat om
ook energieprojecten hieruit te bekostigen. Een lid herinnert er aan dat het statutair is
vastgelegd wat er met dit fonds gebeurt. Een ander lid stelt voor om de opstartlening
(totaal 50 Euro) nu af te lossen. De vergadering stelt voor om de lening om te zetten in
certificaten. Besloten wordt om dit aan de mensen die geleend hebben over te laten. Alle
voorgestelde percentages worden door de ledenvergadering vastgesteld.
Kascontrolecommissie: de twee leden gekozen in 2014 hebben geen opdracht meer voor
2016. Wie stelt zich beschikbaar voor twee jaar? Twee leden stellen zich kandidaat. Onder
voorbehoud van kascontrole wordt de financiële verslaglegging goedgekeurd.
Slide met 2 opties voor verrichten van administratieve en organisatorische taken door
leden. Het gaat er vooral om dat we meer ‘handjes’ krijgen, het gaat niet zozeer om meer
geld. Hierover volgt discussie. Vanuit de vergadering wordt het verzoek gedaan om de
taken te concretiseren en in kleine onderdelen op te delen, zodat leden zich gemakkelijker
kunnen aanbieden. Het bestuur komt terug met duidelijke voorstellen.
De penningmeester licht nog twee nieuwe projecten toe: ABCode, en voorbereiding
projectaanvraag batterij-opslag (zie slide).

4.

Uitvoeren gesubsidieerde projecten door leden

Voorgesteld wordt om bij subsidieprojecten 10% ten goede te laten komen van
WeertEnergie voor administratie, en projectactiviteiten uit te laten voeren door leden op
basis van offertes of een vrijwilligersvergoeding. Het gaat op dit moment om de projecten
‘zonneparken’ en ‘windparken duurzaam door’. Voorstel is dat vanaf nu elk gesubsidieerd
project aan de leden wordt voorgelegd, inclusief welke expertise er wordt gevraagd.
Leden gaan daarbij vóór externe uitbesteding. De vraag die voorligt is of we als WE een
project BV kunnen opzetten (bijv. met de naam Energiebedrijf Weert) , waarvan de enige
aandeelhouder WeertEnergie is? De voorzitter laat een organisatiestructuur zien. Een
project BV en eventuele onderliggende BV’s kunnen risicodragend zijn. WE is dat niet. Een
van de leden stelt voor dat er een voorstel en uitleg op papier komt voor de leden. Leden
gaan akkoord met het verder uitwerken van de ideeën.
5.

Investeringsmogelijkheden/certificatenregeling/kapitaalleden
Voorgesteld wordt om de certificatenregeling in te zetten als ledeninvesteringen in
bijvoorbeeld zonneparken en windparken, en deze regeling los te koppelen van de
aanschaf van individuele zonnepanelen. De vraag wordt gesteld waar de vereniging de
rentevergoeding vandaan zal halen. Het antwoord is dat dit uit de opbrengsten van
projecten komt. De rente voor certificaten wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV, en is
dus variabel. Voor de kapitaalleden wordt het rendement voor de gehele periode door de
ALV vastgesteld. De voorzitter vraagt aan de vergadering of deze akkoord is. Er zijn geen
zwaarwegende bezwaren, maar men wenst een concrete uitwerking (getoetst door een
onafhankelijke accountant). Het bestuur zegt toe dat de regeling voor kapitaalleden nog
nader wordt uitgelegd aan de leden (tussentijds, dat wil zeggen vóór de volgende
ledenvergadering).

6.

Benoeming van Coöperatieraad.
De leden wordt gevraagd akkoord te gaan met de voordracht van de heren: Will
Kamminga (ICT ondernemer), Gé Moonen (duurzaam ondernemer) en Menno van den
Donker (onderzoeker, beleidsmedewerker bij ECN/SEAC).
De coöperatieraad wordt met algemene stemmen benoemd.

7.

Overzicht lopende projecten:
Een kort overzicht wordt gegeven van lopende projecten:
i. Realiseren van zon- en windparken
ii. Energiecoach
iii. Energieopslag: batterijsysteem bij een zonnepark
iv. Nederweert coöperatie
v. Energielevering via DE unie: het voorstel aan de ALV om de communicatie
die hiervoor nodig is te bekostigen uit het duurzaamheidsfonds, waarin ook
nog een bijdrage van de gemeente Weert zal worden gestort. Vergadering
gaat akkoord.
vi. WeertEnergieOndernemersPlatform (WEOP)
vii. ABCode.
Toelichting energielevering via DE Unie: zie slide. DE unie is door de Consumentenbond
uitgeroepen als de meest duurzame energieleverancier. Het bestuur spreekt de wens uit
dat er meer leden dan de huidige vijf afnemer worden van DE Unie. Iedereen die zich
aanmeldt als afnemer krijgt het opeenvolgende jaar de contributie voor WE gratis.
Een van de leden stelt voor een spotje op TV te tonen, en op alle mogelijke manier hier
reclame voor te maken.

8.

Activiteiten 2016
Zie slide. De voorzitter licht toe.
Voor de verenigingsbijeenkomst van 2/7 komt een aparte uitnodiging naar de leden.
Opleiding tot windmolenaar: https://youtu.be/D3ObMJJAt-E

9.

Afscheid Bas Meijboom als bestuurslid; nieuwe voordrachten?
De voorzitter bedankt Bas voor zijn inzet, en memoreert dat Bas de eerste initiatiefnemer
van WeertEnergie was (al in 2012). Bas neemt kort afscheid en licht zijn beslissing om te
stoppen als bestuurslid toe.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich altijd melden.

10.

Rondvraag
De nieuwe leden die aanwezig zijn hebben behoefte aan een overzicht van waar WE mee
bezig is. Het is een idee om (half)jaarlijks een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden te
organiseren. Dit idee wordt door het bestuur omarmd. Voor een belangrijk deel zal de
informatie waaraan behoefte is ook via de web site gerealiseerd worden.

11.

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

