
 

 

      

 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 19, 13 maart 2020 
 
Update productie 
Zonnepark Welschap produceert nu bijna 11.5 maanden energie, de opbrengst ligt rond de 2.580.000 kWh.  

 
Algemene Ledenvergadering van 4 maart 
We waren erg blij om zoveel deelnemers te mogen begroeten bij de eerste Algemene Ledenvergadering op 4 
maart in Best. Het was een informatieve avond met een gezellige afsluiting na de vergadering, waarbij een 
heel aantal deelnemers nableef tijdens de borrel met hapjes aan de gesprekstafels.  
 
Hieronder het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering. Deze is ook te vinden op 

https://zonneparkwelschap.nl/downloads  
 
 

 
 
 
Concept verslag eerste Algemene Ledenvergadering Coöperatie Zonnepark Welschap 
Datum:  04 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur 
Locatie: Lidwinakerk in Best 
 
1. Opening  

Opening door de voorzitter, Ad van de Ven, met een hartelijk welkom aan 185 leden (inclusief partners 

https://zonneparkwelschap.nl/downloads


 

 

zijn er ca 260 mensen aanwezig). 

Door de vroege planning van deze ledenvergadering is het niet mogelijk gebleken alle voorstellen 

voldoende voor te bereiden. Met extra toelichting tijdens de vergadering hopen we iedereen goed te 

informeren en gedragen besluiten te nemen. 

 

2. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag over 2018 en 2019. 

Andries Mulder vertelt hoe het project tot stand is gekomen. Vanaf start januari 2016, de initiatieffase, 

resulterend in oktober 2017 in een samenwerkingsovereenkomst, tot exploitatie vanaf 5 april 2019. 

Marieke van Wijnen vertelt over het vinden en binden van de deelnemers. Daarin wordt kort kennis 

gemaakt met Case Support. 

Ad van de Ven vertelt over hoe de gehele organisatie tot stand is gekomen. Ad bedankt Sander van 

Schaik voor zijn inzet vanuit Greenchoice. 

 

4. Financieel verslag 2018 en 2019 

De financiële verslagen waren op de website van de coöperatie te raadplegen. De penningmeester, 

Andries Piscaer, licht deze tijdens de vergadering verder toe. Ons accountantskantoor is 

Castelijns&Swaans uit Eersel. 

Uit de zaal:    Er wordt op gewezen dat de uitleg die wordt gegeven over het correct ten  

                      laste brengen van de afschrijvingen al juist is verwoord in de documenten die  

    op de website staan. 

Ad Jansen:  Uitleg activa laat te wensen over.  

Uit de zaal:  Vennootschapsbelasting 2018 verschilt? Blijkt een vorm van optelling. 

Susanne de Loo: Geen accountantsverklaring? De coöperatie werkt met een  

    samenstellingsverklaring van de accountant; deze is pas enkele dagen voor  

    de vergadering beschikbaar gekomen. 

 

5. Decharge bestuur financieel beheer 

Tijdens de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de financiële cijfers. Doordat niet alle vragen 

beantwoord konden worden en omdat de samenstellingsverklaring te laat of niet beschikbaar was, 

wordt besloten alsnog een kascontrolecommissie in te stellen voor de financiële cijfers van 2018/2019 

en die van 2020. Dit betekent dat de gevraagde decharge formeel nog niet verleend is, terwijl 

desgevraagd daar wel een meerderheid voor was. De kascommissie bestaat uit: Hanze Bakker, Mariëlle 

Bolhuis en Peter Bechtold. 

 

6. Begroting 2020 

De begrotingscijfers voor 2020 zijn rechtstreeks afgeleid van de exploitatiecijfers van 2019. Er wordt 

overwogen om het boekjaar gelijk te gaan stellen met het productiejaar. Hiervoor moet echter de 

statuten worden aangepast. Dat kan pas tijdens de volgende ledenvergadering. 

Verder speelt er nog een probleem met de financiering van de panelen zonder inleg. De lening geeft 

problemen omdat opstalrechten niet gedeeld kunnen worden. Het bestuur onderzoekt nu of 

financiering met het restant van de opbrengst van de panelen met inleg mogelijk is. Leden met panelen 

met inleg zouden dan een rentevergoeding krijgen. 

Vragen: 

Janneke Timmers:  Wordt er voldoende voor groot onderhoud gereserveerd? Antwoord was op  

    dat moment niet paraat, maar er wordt gereserveerd conform een  

    onderhoudscontract.  



 

 

Jos Leenders:  Is er een verzekering voor hagelschade? Ja, er is zelfs een totale  

    opwekverzekering. 

 

7. Geen winstuitkering over 2019 

Het voorstel om nog geen winstuitkering over 2019 uit te betalen is bij acclamatie aangenomen. 

 

8. Nieuw bestuur 

Bij acclamatie is het voorgestelde bestuur aangenomen. Ad bedankt Michael Urlings voor zijn inzet. Het 

nieuwe bestuur bestaat uit: Ger Bakker, Frans Mac Lean, Andries Piscaer, Henk Schepers, Ad van de Ven, 

Marieke van Wijnen en Aad Zwinkels. 

 

9. Sluiting om 21.42 uur 

Daarna was er een inspirerend verhaal van de voorzitter van Energie Samen Siward Zomer, bijvoorbeeld over 
de weg naar het ‘energieschap’. 

 
Facebook pagina Zonnepark Welschap 
Graag willen we iedereen nog even wijzen op de Facebook pagina van Zonnepark Welschap, met daarop 
actuele informatie over het zonnepark. Fijn als je deze pagina wil delen op je eigen tijdslijn, zodat nog meer 
mensen horen over ons mooie duurzame intiatief van Zonnepark Welschap. 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap 


