
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatie Zevensterzonnestroom 

 

Datum: 1 juli 2020 om 20.00 uur 

Plaats: Zuidhorn, zaal Balk, De Gast 39 

Aanwezig: Bestuur: dhr. R. Brondijk (voorzitter) mw. F. de Boer (secretaris.) mw M. 

van der Zee (penningmeester) dhr. K. Jansen (algemeen lid). 

Leden en donateurs dhr Beetsma,  dhr van de Berg, dhr C. Bolhuis, Mw Bolhuis, Mw. 

Couperus, dhr Mw C Denissen; dhr E. Gotink, dhr N. Hadash, mw H. Hinnen, mw E. 

Jansen, mw E. Koen, mw I. Koningh, dhr Koningh, dhr T. Kuipers, , mw S. de Vries, 

dhr R. Vroom, mw M. Wiggers, dhr R. Wieringa, dhr B. Zuiderveld, dhr BJ Zijlstra. 

Afmeldingen:  Jan Kuipers, Leendert Klaassen, Ruud Kersten/Diet Hensums, Ria 

Kuipers, Mieke Schaafsma, Sipke/Jacomijn Schilstra, Tjeerd Smid, Remco Ekkers, 

Wietse van der Molen, Klaas Ykema Westerhuis   

 

1.Opening 

Voorzitter Reint  Brondijk heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Vanwege de Corona-pandemie zijn we een maand later bijeengekomen dan vereist 

is volgens de statuten en zitten we verspreid in de zaal. Van de aanwezigen heeft 

iedereen het aanwezigheidsformulier getekend.  

 

Er zijn 10.. leden die zich afgemeld hebben. 

 

Aan de hand van de powerpoint presentatie worden de agendapunten toegelicht. De 

jaarrekening 2019 ligt ter inzage en wordt besproken tijdens de vergadering door 

bestuurslid Klaas Jansen. 

 

In juni/juli 2019 is de omvormer in de panelen van project 1 stuk gegaan. Deze is 

vervangen door en nieuwe . De panelen zijn pas na een maand weer in werking 

gegaan vanwege de tijdstip ontdekken en bestellen. De levering van de nieuwe 

omvormer en de montagekosten zijn wel gratis uitgevoerd. Omdat we verzekerd zijn 

heeft Univé, met aftrek van het eigen risico, de gederfde inkomsten uitgekeerd. 

 

Er zijn voor dit jaar nieuwe afspraken met de accountantsbureau Ecoop 

(gespecialiseerd in energiewereld) gemaakt. Vanaf 2020zal ieder lid een 

ledenverklaring en waardeverklaring ontvangen die, mocht dit nodig zijn, kan worden 

gebruikt bij de aangifte inkomstenbelasting. Per project wordt per lid de waarde van 

de panelen aangegeven (bijv project 2: 200 panelen gedeeld door aantal 

certificaten). Gerekend wordt op een afschrijving van 15 jaar. 

 

Project Stationspark De gemeente is bezig te kijken of het parkeerterrein bij 

stationslocatie zich leent voor zonnepanelen op overkapping. Reint was gevraagd dit 

project mede invulling te geven, waarbij hij dan ook Coöperatie Zevenster 



 

 

Zonnestroom wil “invlechten”.  Reint Brondijk trok hierbij samen op met 

accountantsbureau. Het initiatief ligt bij de gemeente. Reint Brondijk heeft zich (als 

ZZP-er) uit het project teruggetrokken, omdat de samenwerking met ECoop hier niet 

goed ging. 

 

3. Terugblik en besluiten vorige ALV 28 mei 2019.  

Het verslag van de LV 2019 is per abuis niet verstuurd naar de leden met de 

uitnodiging. Dit zal op korte termijn verstuurd worden. Er zijn nu dus geen op- of 

aanmerkingen. (Inmiddels nagestuurd). 

 

4. Terugblik op afgelopen productiejaar 2019 

Reint legt de productie uit die we in 2019 hebben behaald. De cijfers van project 1 in 

kwartaal 3 blijven achter door de kapotte omvormer. Hij geeft aan dat bij project 2 de 

gemiddelde productie per paneel in 2018 geschat is, omdat we pas in maart met dit 

project zijn gestart en er niet over het hele jaar een berekening gemaakt kon worden. 

Gemiddeld levert een zonnepaneel in project 1: 239 kWh op (285 kWh in 2018) en 

een zonnepaneel in project 2: 267 kWh (294 kWh in 2018). Er is sprake bij beide 

projecten van een mooie opbrengst. 

5. Financiële verantwoording jaarcijfers 2019- ter inzage 

De jaarrekening 2019 opgemaakt door Ecoop wordt toegelicht door Klaas. De 

jaarrekening, balans en de winst- en verliesrekening worden niet gepubliceerd op de 

website. In 2019 was het winst resultaat na belastingen € 2.468,-  en in 2018 was er 

een verlies van € 1.726,-. Het werkkapitaal is per 31-12-2019 met € 6.797,- gestegen 

t.o.v. 31-12-2018. Aan het einde van de schriftelijk versie (uitgedeeld) van de 

jaarrekening, de balans en de winst- en verliesrekening staat een toelichting (waar 

onderdelen nader gespecificeerd zijn). Er zijn verder geen specifieke op- en 

aanmerkingen op de jaarcijfers. 

 

6. Verslag Kascommissie mevr. Ellen Janssen en dhr. Roel Vroom  

De kascommissie mw Ellen Janssen en dhr Roel Vroom hebben de financiële 

administratie ingezien en akkoord bevonden. Dit is in een verslag vastgelegd en in 

een verklaring afgeven aan het bestuur. Aan het bestuur wordt decharge verleend 

over het jaar 2019. 

Roel Vroom gaat voor zijn tweede periode en Mw Ellen Janssen is bereid nogmaals 

zitting te nemen in de kascommissie mits de huishoudelijke reglement dit toestaat. 

De aanwezige leden hebben geen bezwaar. Er wordt geen nieuw lid benoemd.  

 

 7. Bestuursverkiezing 

Fennie de Boer  is aftredend secretaris. Kandidaat Carien Denissen wil het stokje 

overnemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Vanuit de niet 

aanwezigen zijn geen bezwaren binnengekomen. De aanwezige leden gaan akkoord 

met de benoeming. Het bestuur verwelkomt Carien als bestuurslid. 



 

 

Reint Brondijk bedankt Fennie de Boer voor haar inzet gedurende 4 jaar als lid van 

het bestuur met een dankwoord en presentje. 

 

8. Wettelijke wijzigingen per 2021 in de Postcoderoosregeling en de 

 koppeling met een een-en-dezelfde energiemaatschappij 

Uitleg systeem postcoderoos project 3:  

 Per 1-1-2021 stopt de korting op de energiebelasting en komt er een subsidie 

regeling voor in de plaats. De regeling moet uitgevoerd worden door de 

coöperaties. Dit betekent extra belasting voor de coöperatie en het is nog niet 

duidelijk hoe dit er uit komt te zien. Met de kennis van nu is de huidige 

regeling aantrekkelijker. Daarom wordt er nog in 2020 een project 3 gestart. 

Reint legt voor of de aanwezige leden akkoord gaan met onderzoek naar 

realiseerbaarheid van een derde project. De aanwezige leden zien hierin geen 

bezwaar. Voorstel vanuit de zaal is om een mailtje te sturen naar alle leden 

die ze door kunnen sturen naar buren en vrienden. 

 Steeds meer energiebedrijven werken mee aan terugbetaling van de 

energiebelasting. Dit betekent dat leden vrij zijn om te kiezen voor een eigen 

energieleverancier en niet meer verplicht zijn om klant te zijn van de 

energieleverancier aan wie de coöperatie stroom terug levert. 

 Het bestuur heeft voorkeur wel voor Greenchoice en EnergieVanOns 

vanwege de aanbrengfee voor de coöperatie. EnergieVanOns is een 

energieleverancier die energie inkoopt bij organisaties uit het Noorden, die 

duurzaam opwekken. De coöperatie ontvangt een fee van 75 euro per klant 

per jaar op de rekening van de Coöperatie. Sinds kort is de coöperatie een 

samenwerking aangegaan als Wederverkoper met EnergieVanOns. Meer 

informatie over EnergieVanOns is te vinden op hun website. 

 Gekeken wordt of Project 3 op dak het dak van Hubo in Noordhorn kan 

geplaatst. Participaties - 200/ 300 stuks - postcode gebieden: 9804 

Noordhorn, 9801 Zuidhorn, 9833 Den Ham, 9883 Oldehove, 9884 Niehove, 

9841 Niezijl, 9842 Niezijl, 9843 Grijpskerk - maximale deelname tot eigen 

energieverbruik (delen door 250 kWh) - ondernemers kunnen tot max. 20%  

(40 stuks) meedoen. Realisatie voor 2021 is oude regeling = recht op korting 

energiebelasting (via energieleverancier). 

 

9. Toekomstbeeld van onze coöperatieve vereniging 

De leden van de coöperatie ontvangen per huishouden naar rato (afhankelijk van 

deelname met aantal zonnepanelen) een bedrag terug van de betaalde 

energiebelasting. 

De postcoderegeling is vijftien jaar gegarandeerd. De overheid gaat de 

energiebelasting op elektriciteit verlagen en op gas verhogen. Het doel van de 

overheid was dat de terugverdientijd voor de postcoderoosregeling op 6 à 7 jaar zat. 

Dat is nu het geval en dus gaan ze de regeling aanpassen om te voorkomen dat het 

een commercieel gewin zou gaan worden . 



 

 

De huidige rol van onze coöperatie is beperkt tot opwek projecten 1 + 2 (+3). Laten 

we dat zo? Of willen we meer? Willen we een steviger rol en/of bredere 

positionering? De vraag naar nieuwe duurzame (energie) projecten, om het geld uit 

de coöperatie (per project) in te beleggen,  krijgt weinig bijval. De aanwezigen willen 

niet de uitgebreidere kant  op, omdat er al genoeg partijen zijn die zich met de brede 

energiedoelen bezig houden. Doel is niet steeds groter en breder worden. Wel 

samenwerking in de regio die mogelijk op andere vlak bijdragen aan duurzaamheid: 

denk aan voedselproductie in de regio. Mogelijk kunnen we elkaar versterken. 

Daarnaast is de vraag of we kunnen doen met geld wat we in kas hebben als 

organisatie. Kunnen we dit inzetten op een andere manier, zodat dit goed ingezet 

wordt in plaats van op de rekening staat. Mogelijk kan dit ingezet worden bij een deel 

van de financiering van project 3. Dit wordt door bestuur meegenomen. 

 

10. Nagekomen punten en rondvraag 

Gevraagd wordt of er volgend jaar een spreker/spreekster uitgenodigd kan worden 

om aan het eind van de vergadering iets te vertellen over duurzaamheid.  

Ook wordt geopperd om tussentijds een extra bijeenkomst in te lassen bij nieuwe 

ontwikkelingen.  

11. Sluiting 

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

 

 

Fennie de Boer en Carien Denissen (secretaris) 


