Verslag van de EBEM algemene ledenvergadering d.d. 14 februari 2013 om 20.00 uur.
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

ABK Huis Hall.
9 personen en kwartiermakers: Jaap Ypma, Anton Kip, Adriaan Brand,
Ton Besteman en Janet van Rheenen-Kerkhof
Balte Wolkenfelt (kwartiermaker).

Afmeldingen: Monique Bosch, John Bouwmeester, Joyce van Heerden, Lidwien Reuser,
Dr. A. Visser (Eerbeek), Dorien Weening, en Markwin de Zee.

1.
Opening en welkom door de voorzitter van de kwartiermakers.
Jaap heet aanwezigen hartelijk welkom. Door de slechte weersomstandigheden minder leden
aanwezig.
2.
Toelichting huidige stand van zaken van de EBEM.
De coöperatie is formeel opgericht op 10 januari 2013. De coöperatie heeft vanaf dat moment een
voorlopig bestuur. De club kwartiermakers gaat nu weg.
Er komt nu een officieel bestuur dat de EBEM gaat runnen. Dat nieuwe bestuur wordt vanavond
gepresenteerd.
3.
Toelichting en goedkeuring van het contributiebedrag 2013 (voorstel € 25).
Alle aanwezigen zijn het met het contributiebedrag eens.
Stemmen: Het contributiebedrag wordt goedgekeurd.
4.

Bespreking en goedkeuring van het participatiereglement en het inlegbedrag van een
participatiebewijs, (voorstel €50,--). De Algemene ledenvergadering beslist over het
gebruik van het participatiekapitaal. (zie art.10).
Jaap geeft de hoofdlijnen aan en geeft een toelichting op het participatiebedrag. Er is een maximum
van 100 participaties; dat is ook in de statuten vermeld.
Adriaan vermeldt: Men stelt het bedrag voor 5 jaar beschikbaar.
Er is geen recht op dividend of rente. Indien er liquidatieproblemen komen, dan kan het
participatiebedrag niet opeisbaar zijn. Dat is een moment waarop het opnemen van het
participatiebedrag belemmerd kan zijn (= opschorten). Dit geldt alleen als de coöperatie het geld
niet in kas heeft, dan ontstaat er een vordering op de EBEM.
Anton vermeldt: zowel de statuten als het participatiereglement staan op de website.
Stemmen: Het voorstel voor een bedrag van € 50,-- is goedgekeurd en het participatiereglement is
besproken.
VRAAG: Wat gebeurt er met het participatiebedrag op het moment dat iemand overlijdt?
Jaap: Het participatiebewijs valt in de boedel (executeur-testamentair). Executeur-testamentair kan
het opvragen; het bedrag is direct opeisbaar en normaliter wordt uitgekeerd.
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5.
Toelichting op en goedkeuring van de begroting 2013.
Adriaan geeft een toelichting op de begroting 2013.
VRAAG: Zijn de bedragen voor reiskosten van € 120,-- en voor vergaderkosten € 300,-- wat te laag
aangehouden?
Adriaan: De huisvesting is in de gemeente Brummen; op dit moment is er een leegstand gebouwen.
Ton geeft aan: We hebben bijna niets uitgegeven; we zijn zuinig geweest. Via de Rabobank hebben
we een subsidie gekregen. We maken ons meer zorgen over de inkomsten dan over de uitgaven. De
begroting is om een indruk te geven. We hebben eigen (vak)kennis in huis; hoeft niet een betaalde
kracht voor ingehuurd te worden.
VRAAG: Wat is de relatie tussen het participatiebedrag en de begroting?
Adriaan: Niets! Het komt niet in de begroting voor.
Jaap: Er ontstaat een spaarpot van participatiebewijzen dat we niet mogen uitgeven.
Anton geeft aan: leden mogen het digitale bestand van de begroting opvragen, dan mailen we die
toe.
Willem (nieuwe voorzitter) stelt voor om de begroting mee te sturen met het verslag. AKTIE Anton
VRAAG: Wat moet onder “inkomsten energielevering” worden verstaan?
Adriaan: Wij gaan een contract afsluiten wat voor u als lid gunstiger is dan bijvoorbeeld wat de
Nuon kan bieden en de energielevering is dan € 2.500,--, bijvoorbeeld per aangebrachte klant
€ 50,--.
Ton: De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een nieuwe klant zijn.
VRAAG: De “inkomsten zonnepanelen” van € 7.500,-- is wel een heel groot bedrag.
Adriaan: Het betreft een bedrag dat we meekrijgen van de leverancier.
Anton: Per aansluiting krijgt EBEM als energiemaatschappij bijvoorbeeld € 250,--. Bij € 7.500,-zou je dan 30 huishoudens moeten voorzien van zonnepanelen.
Stemmen: De begroting wordt goedgekeurd.
VRAAG: Hoe weet u of alle stemmen van leden zijn?
Anton en Jaap checken de ledenlijst met de aanwezigen.
•

PAUZE +/- 20.45 uur.

6.

Toelichting, voorstellen en besluitvorming bestuurssamenstelling van de coöperatie.
We stellen voor te benoemen:
W( Willem) de Jager - voorzitter, A(Adriaan ) Brand – penningmeester, T(Ton) Besteman –lid,
J( Jaap) Ypma - lid. De functie van secretaris is nog vacant.
Wij zijn kwartiermakers. Het is nu tijd om het nieuwe bestuur van de EBEM te benoemen. Wat
moet het bestuur gaan doen? Het overkoepelend orgaan is de coöperatie en daaronder de
werkmaatschappijen onder de BV.
De nieuwe bestuursleden: Willem, Adriaan, Ton en Jaap stellen zich voor.
Ton vermeldt dat er een mevrouw is die de secretarisfunctie misschien op zich wil nemen.
Stemmen: Aanstellen van de bestuursleden. Alle leden hebben gestemd op de bestuursleden.
Akkoord!
De EBEM is betrokken bij de Stedendriehoek duurzame energie-initiatieven.
Dit houdt in dat er subsidies voor projecten beschikbaar gesteld worden door de Provincie
Gelderland, t.w. € 300.000,-- Dat moet worden ingevuld door de regionale energiecoöperaties.
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We doen mee met de volgende lopende projecten: zie agendapunt 7, onder 3,4,5.
De eerste tranche gaat over dit lopende jaar.
De tweede tranche is twee keer zo groot als de regionale tranche; daar hebben we
ook voor ingeschreven. Het windmolentraject zit daar ook in.
VRAAG: Over AGEM las hij in de krant? Er zijn wat verontrustende berichten over het salderen
van je eigen stroom. Zelf regionaal energie opwekken; wordt het allemaal goedkoper? Dat is maar
de vraag.
Ton: Drie koepels die zich druk maken voor de energiecoöperaties. We volgen de ontwikkelingen
en de voorlichtingen over wat voor de mensen het beste is.
VRAAG: Opwekken van eigen stroom daar moet toch BTW over betaald worden? Voorbeeld is
Lochem.
Jaap: Het salderen is een moeilijk punt.
Ton: Er is een spanningsveld.
7.
Korte informatie ronde over bestuurlijke activiteiten en huidige lopende projecten.
1- Inkoop van energie.
Ton geeft een toelichting. Er zijn gesprekken geweest met diverse energieleveranciers.
VRAAG: Triangel Energie is failliet?
Ton: GreenChoice is 30% aandeel van Eneco.
VRAAG: Vergeleken met andere coöperaties bijvoorbeeld organisatie Eigen Huis groot potentieel.
Het gaat om de massa. Misschien moet je erbij aansluiten?
Ton: Meer omzet, minder energie. We zijn er mee bezig.
Jaap: Ja, dat is zeker een partij, als referentie nemen we dit mee.
Aandachtspunt EBEM
Adriaan: De primaire doelstelling is groen te leveren en niet per definitie de goedkoopste zijn.
2- Zonnepanelen.
Anton geeft een toelichting.
Eind maart 2013 wordt er een inloopavond georganiseerd, waar we e.e.a. verder vertellen wat het
gaat kosten. Anton verwijst naar de website EBEM.nu.
Er wordt assistentie gevraagd voor deze projecten.
Aandachtspunt leden
3- Winkelconcept.
Ton geeft een toelichting. We hebben afgezien van een winkel inrichten in een busje.
4- Zonnepanelen op scholen.
Adriaan geeft een toelichting.
Er zijn 16 scholen in Brummen en Eerbeek.
“Crowd funding”.
VRAAG van Willem: Hoeveel scholen zijn er in de Stedendriehoek die in aanmerking komen?
Adriaan: 16 scholen van de 140 totaal. Evenredig verdelen waarschijnlijk.
VRAAG: Je kunt panelen op scholen hebben, stel als de school ze niet nodig zou hebben of als de
school weggaat?
Adriaan: Het salderingsprobleem, technisch kan het wel maar juridisch niet.
5- Zonnepanelen op huurhuizen.
Jaap geeft een toelichting.
VRAAG: Wat betekent PV? Antwoord: Photovoltaïsch.
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Jaap vertelt dat er veel tijd nodig is om dit project van de grond te krijgen. Cofinanciering.
Financiering: Salderen heeft juridisch en economisch eigenschappen; die moeten we in relatie met
elkaar gaan bekijken.
Solarpark Doonweg.
Jaap: Haalbaarheidsonderzoek gaande.
VRAAG: Hoe wordt die stroom verdeeld; hoe wordt dat teruggeleverd over het net?
Jaap: Terrein ligt dicht bij de industrie, maar kan ook aan het net van Liander teruggeleverd worden.
Maar kan ook voor een nieuwbouwwijk gebruikt worden. We zouden ook zelf energieleverancier
kunnen worden, maar daar zitten haken en ogen aan. Dat moeten we nog uitzoeken. Aandacht EBEM
8.
Planning eerstvolgende ledenvergadering 2013.
We zijn van plan eind van het voorjaar: in mei de volgende algemene ledenvergadering te beleggen.
Nu kunt u wel lid worden, maar pas klant worden als we kunnen leveren.
Anton: We communiceren via de website en de nieuwsbrief.
9.
Rondvraag en sluiting.
OPMERKING: Klinkt interessant, maar vindt EBEM wel voorzichtig. EBEM zou wel eens grenzen
mogen opzoeken, binnen de grenzen van de wet uiteraard.
Ton: Leerproces. BV wordt opgericht om risico’s op te vangen.
OPMERKING: Willem, de nieuwe voorzitter wil de kwartiermakers bedanken.
OPMERKING: Indien je EBEM gaat googlen, dan kom je op de website van een Belgisch
energiebedrijf. Voorkeur: zet een cirkeltje van copyright achter de naam.
VRAAG: Contributie en participatie. Hoe gaat dat van de grond komen?
Ton neemt aan dat er een rekening komt. Komen we op terug. Aandachtspunt EBEM
VRAAG: Door Wijkraad Oeken Voorstonden Broek is de EBEM uitgenodigd om
een voorlichting te geven op 24 april 2013.
Anton: Bij de Wijkraad Rhienderen heeft EBEM al informatie gegeven.
Er is ook een interview geweest met RTV Veluwezoom.
Volgende formele ledenvergadering +/- mei 2013.

De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng.
-----

(verslag JK030322013def)
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