
Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatie Zevensterzonnestroom 

Datum: 28 mei 2019 om 20.00 uur 

Plaats: Zuidhorn, zaal Balk de gast 39  

Aanwezig: Bestuur: dhr. R. Brondijk (voorzitter) mw. F. de Boer (secretariaat.) dhr. B.J. 
Zijlstra (penningmeester) Dhr. K. Jansen (algemeen lid).  

Leden : Mw S. de Vries, Dhr Kersten; Dhr E. Meindersma. Mw C Denissen; Dhr P. de Haan; 
Mw H. Hinnen; Dhr R. Vroom; Mw M. Dijk; Dhr R. wieringa; Mw M. Schaafsma; Dhr K. 
Ykema Westerham; Afmeldingen: Dhr B. Zuiderveld; Mw E. Janssen en Dhr W van de Molen 

Ecoop: dhr. H. Bruining  

Qurrent/Greenchoice: Mw I Kropholler 

1.Opening 

Dhr R. Brondijk heet iedereen welkom. Aan de hand van de powerpoint presentatie worden 
de agendapunten toegelicht. Jaarrekening ligt ter inzage en wordt besproken tijdens de 
vergadering. 

2. Mededelingen 

Er zijn drie leden die zich afgemeld hebben. Mw I. van de Veen heeft donateurschap 
opgezegd wegens verhuizing.  Windproject (zie verslag ALV 22 mei 2018) is afgeblazen.  

3. Verslag ALV 22 mei 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

4. Terugblik productiejaar 2018  

Zie presentatie: Q1 = kwartaal 1 2018 , Q2 kwartaal 2 etc. Gemiddeld levert een 
zonnepaneel in project 1: 285 kWh op en een zonnepaneel in project 2: 294 kWh. Er is 
sprake bij beide projecten van een keurige opbrengst. 

Vraag over tarief teruglevering stroom: vorig jaar (2018)  4 cent en nu 6 cent hoe zit dit? 
Inkoopprijs door Qurrent/Greenchoice is afhankelijk van prijs in de markt. (toegelicht door 
Mw I van Greenchoice/Qurrent  

5. Financiële verantwoording jaarcijfers 2018 

De jaarrekening opgemaakt door Ecoop wordt toegelicht. In de samenvatting van de 
jaarrekening, de balans en de winst- en verliesrekening wordt verwezen naar een toelichting, 
waar onderdelen nader gespecificeerd zijn. De jaarrekening wordt niet gepubliceerd. Er zijn 
verder geen op- en aanmerkingen op de jaarrekening. 

6. Begroting 2019 

Er is een eerste aanzet gemaakt voor een begroting over 2019 door bestuurslid K Jansen. 
De afkorting p.m. betekent pro memorie, ter herinnering. Dit wordt in begrotingen gebruikt 
om aan te geven dat er wel kosten worden verwacht, maar dat de hoogte daarvan niet 
bekend is. Er kunnen kosten komen die nu niet begroot zijn: zoals schoonmaakkosten 
panelen, begroten van vervanging van omvormers, neemt de productie af met ouderdom van 
panelen etc.  Afschrijven van zonnepanelen is vijftien jaar. Het doel is elk jaar een begroting 
op te stellen om overzicht te houden op verwachte uitgaven en inkomsten. 

7. Kascommissie 



De kascommissie Mw M. Dijk en Mw E Janssen bevestigen dat de kascontrole goed is 
verlopen. Aan het bestuur wordt decharge verleend over het jaar 2018. Mevrouw E Janssen 
blijft aan als lid van de kascommissie en De heer R Vroom neemt het stokje over van Mw M. 
Dijk.  

8. Bestuursverkiezing 

De heer B.J. Zijlstra treedt af als penningmeester volgens rooster. Mw M. Dijk heeft zich 
kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur als penningmeester. Er hebben zich geen 
andere tegenkandidaten gemeld. De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming. De heer 
B.J. Zijlstra krijgt een presentje en wordt bedankt voor zijn bijdrage.  

9. Website  

Het vermelden van nieuws , documenten etc op de website van de coöperatie werd 
uitbesteed aan een extern persoon. Inmiddels heer dhr K Janssen dit nu overgenomen en 
probeert zich dit eigen te maken. Er wordt gekeken naar hoe o.a. de beveiliging verbeterd 
kan worden en hoe documenten alleen inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor leden. 
Stelling is dat niet alle informatie voor buitenstaanders bestemd is. 

10. Fusie Qurrent en Greenchoice 

Mw I. Kropholler van Greenchoice/Qurrent is uitgenodigd om een en ander te vertellen over 
de fusie en de gevolgen voor de coöperatie.	  Zij is contactpersoon voor de lokale 
postcoderoos projecten en heeft kantoor in Groningen Qurrent gaat op in Greenchoice. De 
markt voor groene energie is lastig en het doel van de fusie is samen sterker te concurreren 
en beter te worden.  

De contracten worden aangepast vanwege de fusie. Voor het leveren van stroom is gekeken 
wat de gemiddelde opbrengst prijs is. We ontvangen een eenmalige vergoeding voor de 
administratieve rompslomp. De opwekbonus van Qurrent, kent Greenchoice niet.   
Cooperatie ontvangt een eenmalige fee in april voor elk lid. Voor het uitbetalen van  fee 
wordt bij Greenchoice standaard een peildatum gehanteerd :1 januari van een kalenderjaar. 
Nieuw tarief Fee= 25 euro. Verder komt er een aparte pagina op de website van Qurrent-
Greenchoice voor de leden van de coöperatie Zevensterzonnestroom.  

De ledenverklaring wordt in het 2019 nog door Qurrent verstuurd en 2020 door Greenchoice. 
Zie presentatie overzicht: de leden ontvangen naar rato (afhankelijk van deelname met 
aantal zonnepanelen) een bedrag terug van de betaalde energiebelasting. 

Hierbij is de vraag gesteld of de ledenverklaring projekt 1 over 2017/2018 is afgegeven. Er is 
door een lid geconstateerd dat over dit jaar nog geen teruggave was ontvangen. Toezegging 
is gegeven dit te onderzoeken. Leden worden op de hoogte gehouden. 

Leden worden door Greenchoice en Qurrent zelf geïnformeerd over de overgang van hun 
energiecontract. Er zijn servicemedewerkers beschikbaar voor vragen over de overgang van 
contract van Qurrent naar Greenchoice  

11. Postcoderoosregeling, saldering en beleid overheid. 

De postcoderegeling is vijftien jaar gegarandeerd. Wel heeft de overheid het voornemen de 
energiebelasting op elektriciteit te verlagen en op gas te verhogen. Het doel van de overheid 
is wel dat de terugverdientijd voor de postcoderoosregeling op 6 a 7 jaar blijft. Dit moeten we 
afwachten. De salderingsregeling voor eigen zonnepanelen op eigen dak gaat verdwijnen.  

12. Nieuwe projecten in de toekomst 



De gemeente is bezig te kijken of het parkeerterrein bij stationslocatie, tussen spoor en 
zonnehuis, zich mogelijk leent voor zonnepanelen op overkapping. Coöperatie Zevenster 
Zonnestroom is gevraagd hierin mee te denken. Het gaat om 2000 zonnepanelen. Dhr 
Brondijk en Ecoop trekken hierin samen op. Het is nog in een pril stadium en het moet nog 
worden besproken in de gemeenteraad. Het initiatief ligt bij de gemeente.  

Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. 


