
 
 
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Energie Coöperatie 
Bergen op Zon U.A. over het boekjaar 2020, gehouden in Residentie Meilust 
op woensdag 6 oktober 2021. 
 

1.Opening 
Even na 19:30 uur opent voorzitter Wim van den Bergh de vergadering die door zo’n 25 leden wordt 
bijgewoond. Het is gelukkig dit jaar weer mogelijk om een fysieke bijeenkomst te houden voor de 
Algemene Leden Vergadering van de Energie Coöperatie Bergen op Zon U.A.! Statutair is de 
coöperatie verplicht om jaarlijks verslag aan de leden te doen van de stand van zaken, de activiteiten 
in het afgelopen boekjaar 2020 en de plannen voor het komende jaar 2021.  
 
De aankondiging van de datum van de Algemene leden vergadering 2020 is medio augustus via 
Voorstroom gedaan, de locatie en aanvangstijd zijn eind september weer via Voorstroom 
doorgegeven. De agenda voor deze ALV en het jaarverslag over 2020 zijn op de website van de 
Energie Coöperatie Bergen op Zon U.A. geplaatst. Aan de hand van een aantal Power Point sheets 
leidt de voorzitter de leden door de vergadering. Deze sheets zullen met een verslag van deze 
vergadering op de website van ECB worden geplaatst. 
 
2. Jaarverslag van het bestuur over 2020 
Het verslag vermeldt de belangrijkste punten van het afgelopen boekjaar: 
Toevoeging aan het bestuur van twee leden: de heren K. van Dorp en S.M. de Winter. 
De verandering per 1 april 2021 van de Postcode Roos Regeling (PCR) in de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze verandering gaf extra druk op het project Eventum, om 
dit nog onder de oude PCR-regeling te laten vallen. Tegen het eind van 2020 was Zonnecentrale 
Eventum voltekend en kon in 2021 met de installatie een aanvang gemaakt worden. 
Huurovereenkomst met gemeente en Recht van Opstal waren al eerder in 2020 gerealiseerd; ook 
was de aanwijzing van de Belastingdienst reeds verkregen. Zonnecentrale Gemeentewerf 
produceerde vanwege de vele zonuren bovengemiddeld. Het bestuur hield vrijwel wekelijks overleg 
over zaken die de Stichting en ook de Coöperatie aangingen. 
 
3. Financieel verslag over 2020 
Penningmeester Jaap van der Wal presenteerde een aantal sheets over de financiële situatie van de 
Coöperatie, gaf daarbij toelichting en ging in op vragen van de leden. In 2020 heeft Zonnecentrale 
Gemeentewerf 186.338 kWh geproduceerd. Het saldo aan verrekende energiebelasting bedroeg  
€ 22.065. Dit is door de leveranciers aan de leden uitbetaald naar rato van het aantal participaties.  
De opgewekte stroom is verkocht aan Greenchoice. In 2020 was de opbrengst hiervan € 11.698.  
Dit bedrag wordt door Greenchoice betaald aan de Coöperatie. Hieruit worden de jaarlijkse kosten 
betaald zoals dakhuur, nutsaansluiting, verzekering, accountant, Voorstroom, onderhoud, enz. 
Het financieel verslag van 2020 laat een overschot zien van bijna € 7000. Kort wordt ook ingegaan op 
de stand van zaken ten aanzien van Zonnecentrale Eventum. De opbrengst tot op heden bedraagt 
77.000 kWh. In de volgende ALV 2021 zal hier verslag van worden gedaan. 
 
 



4. Aanwending positief saldo/ledenbijdrage 
Het is aan de leden van de Coöperatie om te besluiten over de bestemming van het positief saldo. 
Het bestuur heeft hier ook al haar gedachten over laten gaan en wil graag de mening van de leden 
weten. Als opties worden genoemd contributieverlaging, uitkering aan de leden en voorlopig laten 
staan. Een snelle peiling geeft aan dat er weinig animo is voor contributieverlaging, en dat de 
overgrote meerderheid kiest voor uitbetaling. Vanuit de vergadering wordt bezorgd gereageerd om 
niet te snel over te gaan tot uitkering van het positieve saldo, maar liever eerst een paar jaar te 
wachten. 
Er wordt besloten dat het nieuwe bestuur hier te zijner tijd met een voorstel over zal komen. 
 
5.Begroting 2021 
De besproken begroting 2021 betreft vooral de toevoeging van de kosten gemaakt voor de realisatie 
van Eventum, alsmede de te verwachten inkomsten. 
 
6. Bestuur 
Aangezien de Energie Coöperatie Bergen op Zon nu twee projecten telt, is het bestuur nog op zoek 
naar liefst twee leden, participanten van Eventum, die tot het bestuur zouden willen toetreden. 
Tijdens deze vergadering zijn enkele leden gepolst. Nadere gesprekken zullen volgen. Het bestuur 
vraagt van de leden een mandaat om gelijk de vorig jaar gevolgde procedure twee nieuwe 
bestuursleden uit Eventum te mogen benoemen. Dit nadat CV’s zijn rondgestuurd aan de leden en 
de vraag van geen bezwaar op hun kandidatuur positief beantwoord is. Getracht wordt om dit voor 
het einde van 2021 af te ronden. Eind 2021 zullen twee van de huidige bestuursleden terugtreden. 
Eén bestuurslid blijft namens de Stichting in het bestuur van de Coöperatie. Dit is zo in de statuten 
vastgelegd. 
 
7. Plannen voor 2021 
De Gemeente heeft het bestuur gevraagd naar de mogelijkheid van een uitbreiding van 
zonnecentrale Eventum, vooral om bewoners van de binnenstad de mogelijkheid te geven te 
participeren. Door de wijziging van de PCR-regeling per 1 april 2021 is uitbreiding van Zonnecentrale 
Eventum echter niet mogelijk. Overigens was hier bij het ontwerp wel rekening mee gehouden. 
Na onderzoek bleek dat het mogelijk lijkt om een tweede zonnecentrale op het dak van Eventum te 
realiseren die gebruik maakt van de SCE-regeling. Een eerste gesprek met vertegenwoordigers van 
de gemeente heeft plaatsgevonden. Allereerst zal de beschikbare ruimte op het dak vastgesteld 
moeten worden en vervolgens moet een huurovereenkomst gesloten worden. Vervolgens zal een 
business case opgesteld moeten worden. De leden zullen op de hoogte gesteld worden van de 
ontwikkelingen van dit plan. Het huidige bestuur is als bestuur van de Stichting ook betrokken bij 
enkele initiatieven voor zonneweiden en een windmolen project. De Stichting heeft niet de ambitie 
om zelf zonneweides of windmolens te bouwen en te exploiteren, maar verleent ondersteuning en 
advies.  
 
8. Rondvraag 
De Energie Coöperatie Bergen op Zon is één coöperatie die twee projecten beheert, elk met eigen 
kosten- en opbrengst plaatjes en looptijden. Alle participanten zijn lid van deze ene coöperatie. 
Mogelijk komt daar nog een derde project bij, volgens een andere subsidiemethodiek.  
Het verdient aanbeveling om de kosten gescheiden te houden, zodat altijd terug te vinden is tot 
welk project dit behoort. Er is indertijd gekozen voor één coöperatie. Onder andere vanwege de 
kosten voor statuten, enz. Door deze keuze zijn alle voor- en nadelen, maar ook de risico’s een 
verantwoordelijkheid van alle leden.  Naar aanleiding van een vraag wat zo’n risico zou zijn, wordt 
het volgende voorbeeld geschetst: 
 



Stel er treedt schade op aan een van de installaties wat niet onder de dekking van de verzekering 
valt. De kosten komen dan ten laste van de coöperatie. Dat wil zeggen bij de leden en wel naar rato 
van het aantal participaties.  
 
De coöperatie is verplicht te checken of bij inschrijving van een lid de leverancier meedoet aan de 
Postcoderoos Regeling. We wijzen de leden daar regelmatig op om niet zonder meer over te stappen 
naar een andere leverancier, maar dit te checken op de site van Hier Opgewekt. Bovendien vragen 
we in december de leden te bevestigen of aan te geven wie hun huidige leverancier is.   
 
Op dit moment is er geen Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de 
bestuursleden van de coöperatie. Enkele leden dringen erop aan dit te doen. Afgesproken is dat 
offertes gevraagd zullen worden en het bestuur vervolgens een voorstel aan de leden zal doen. 
 
Het contract voor de afname van de elektriciteit met Greenchoice is afgesloten voor een periode van 
3 jaar. In 2022 zal dit dus moeten worden aangepast. 
 
Bij dreigende overbelasting van het net kan de netbeheerder Enexis de installatie (tijdelijk) afsluiten. 
Dit is voor onze installaties nog niet voorgekomen. 
 
Participaties op een collectief dak tellen niet mee voor het energielabel van een huis. De reden is dat 
het los staat van het huis. 
 
Aldus opgemaakt op 19 oktober 2021 te Bergen op Zoom. 

W. van Meurs, secretaris 

 

 


