Concept verslag derde Algemene Ledenvergadering Coöperatie Zonnepark Welschap
Datum: 19 mei 2022
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Lidwinakerk in Best
Verslag:
1. Opening
De voorzitter, Ad van de Ven, heet iedereen hartelijk welkom, zo’n 110 leden zijn aanwezig.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststelling verslag ledenvergadering 23 september 2021.
Verslag is bij acclamatie aangenomen
4. Secretarieel verslag
Secretaris Marieke van Wijnen doet verslag van gebeurtenissen in 2021. Aan de orde komen:
• Samenstelling bestuur
• De opbrengst in 2021 was met 2.6 MWh wat lager dan 2020
• Vanaf februari 2021 zijn alle panelen verkocht. Wachtlijsten
• Per 1 april 2021 Postcoderoosregeling vervangen door Subsidieregeling Coöperatieve
Energieopwekking. Per 1 april geen nieuwe leden meer toegestaan bij coöperatie, die regel is
na paar maanden teruggedraaid door staatssecretaris.
• Erg tevreden over Case Support voor administratieve ondersteuning
• Administratieve en financiële processen geoptimaliseerd
• Wijzigingen doorgeven: IBAN nummer en energieleverancier
• Energieleveranciers, overstappen, bij voorkeur per 1 april van een jaar.
• Opmerking vanuit publiek: tijdig aangeven bij EL’s dat je wil overstappen, om zodoende ook
echt per 1 april van dat jaar over te stappen
• Nu, in 2022: panelen beschikbaar in PCR 3 en PCR 5, geen wachtlijst. Voor postcodes, zie
website.
5. Verslag Technische Commissie (TC)
Voorzitter van Technische Commissie Aad Zwinkels doet verslag van werkzaamheden van TC in
2021 en 2022. Aan de orde komen:
• Samenstelling TC, 1 keer per kwartaal overleg met KiesZon
• Opbrengsten 2019, 2020, 2021
• Juni 2021, 1 omvormer vervangen
• Toegang tot online servicesystem e-Solys van KiesZon
• Vanaf maart 2022 3 toegangspassen Vliegbasis Eindhoven
• Opslag elektriciteit: nog niet interessant
• Wassen panelen? Heeft minder dan 3% effect in opbrengst

6. Financieel verslag 2021
De financiële verslagen zijn op de website van de coöperatie te raadplegen, bij
https://zonneparkwelschap.nl/downloads/
1. Ger Bakker geeft toelichting op jaarcijfers 2021, te vinden in Jaarrapport 2021
2. Financiële commissie:
• Jaarrekening voorzien van samenstellingsverklaring accountant
• Omzetting extra deel kapitaal (€ 39) en afgelost met lening Rabo
• Gevolgen daling energiebelasting voor deelnemers
• Hoe houdbaar zijn de afspraken met deelnemers zonder inleg?
Financiële commissie stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid in 2021
3. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2021 en decharge van het bestuur voor het gevoerde
financieel beleid wordt bij acclamatie aangenomen
4. Herbenoeming van de leden van de financiële commissie wordt bij acclamatie aangenomen,
onder dankzegging van bestuur en aanwezige leden
5. Winstuitkering 2021:
• Vrij uitkeerbare reserve per 31.12.2021 € 156.138
• Winst 2021 € 69.336 >> per paneel € 6,27
• Liquide middelen per 31.12.2021 € 277.345; minimaal nodig € 150.000
• Voorstel:
• Winstuitkering van € 6 per paneel totaal € 66.300
• Alle leden; naar rato van de maanden dat men deelgenomen heeft
• Voorstel van winstuitkering van € 6 per paneel wordt bij acclamatie aangenomen

•

Opmerking vanuit het publiek: Voorstroom module op website over
terugverdientijd werkt niet goed. Antwoord: dit komt door eenmalige verlaging
van energiebelasting. Deze module zal worden aangepast.

6. Begroting 2022, Ger geeft toelichting
7. Verlaging energiebelasting, eenmalig verlaagd in 2022, uitleg van Ger over gevolgen voor ZW.
• De opbrengst in 2021/2022 aan energiebelasting was circa € 24 per paneel (ter
vergelijking over 2020/2021 was dat € 29)
• Aanvullende Winstuitkering over 2021 € 6 zodat totaal uitkomt op € 30
• Verwachte opbrengst over 2022/2023 energiebelasting is € 14
• Met een rekenvoorbeeld wordt uitgelegd dat lagere opbrengst van energiebelasting
in 2022 ruimschoots gecompenseerd kan worden door winstuitkering van de
coöperatie over 2022
• Gevolgen voor deelnemers zonder inleg
• Verwachte opbrengst 2022/2023 voor deelnemers € 3,50 (25%)
• Verwachte opbrengst 2022/2023 voor coöperatie € 10,50 (75%)
• Aandeel coöperatie moet minimaal € 17,50 zijn (waardedaling en rente);
negatief verschil komt voor rekening van de leden met inleg
• Helaas genoodzaakt om deze regeling met ingang van 1 april 2022 te
stoppen
• Alternatieven:
• Inleg in termijnen: per jaar vast bedrag van € 17,50
• Overstappen naar deelname met inleg

7. Nieuwe bestuur.
• Andries Piscaer heeft aangegeven niet herverkiesbaar te zijn voor het bestuur. Ad
bedankt met een toespraak Andries hartelijk voor zijn inzet en belangrijke bijdrage vanaf
het eerste uur.
• Samenstelling nieuwe bestuur
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040Energie

Nieuwe bestuur wordt bij acclamatie aangenomen. Graag zouden we bestuur aanvullen
met een lid uit Eindhoven (040Energie), om zodoende ook weer vertegenwoordiging
vanuit Eindhoven in bestuur te hebben. Gegadigden zijn welkom, via
info@zonneparkwelschap.nl

8. Rondvraag
• Indien er plannen zouden komen voor investeringen in nieuwe projecten, dan wordt dat
altijd eerst via de Algemene Ledenvergadering besproken.

Voorzitter Ad van de Ven sluit de vergadering, en geeft het woord aan Jan Willem Zwang, die een
presentatie geeft over energieprijzen.

Dit verslag is vastgesteld in de ledenvergadering van de coöperatie Zonnepark Welschap op
…………………. te ……………………

Ondertekend namens het bestuur van de coöperatie Zonnepark Welschap:
datum: ……………..
plaats: ……………..
Naam en handtekening: …………………….

