Verslag Energiecafé/ALV (concept)
6 februari 2019, Brummen – Plein 5
Aanwezig: 43 leden en ca. 35 belangstellende – zie presentielijst. Na de pauze (ALV) 31 leden
Afwezig m.k.: 4 leden, JL, IK, LR, AM.

1. Welkom en Opening
Jan Emmerzaal (vrz) heet allen van harte welkom bij ons eerste energiecafé. Helaas zag de
beheerder van Plein 5 zich een half uur voor aanvang van onze bijeenkomst gedwongen zalen te
wisselen, waardoor wij in een te kleine zaal terecht kwamen. Met excuus aan alle deelnemers,
volgende keer zeker een grote zaal.

2. Inspiratie sessies
Hoe kan ik het beste mijn huis isoleren? Hoe kom ik het beste van het gas af? En hoe wordt mijn
huis ‘nul op de meter’? Twee inspirerende praktijkverhalen door Frank Kleijer en Bart Boerema.
Zeker voor herhaling vatbaar in toekomstige energiecafés.

3. Lopende projecten
Waar staan we met de Zonneparken Eerbeek (Doonweg) en Elzenbos (Brummen)? En wanneer
gaan we er plezier aan beleven? En hoe staat het met ons windproject IJsselwind? De
projectleiders gaven korte updates. Voor ZP Eerbeek is in 2018 een BV opgericht waaraan EBEM
Bedrijf BV voor 50% deel neemt en onze partner Solar Green Point voor de andere 50%. In
maart 2019 wordt een soortgelijke BV opgericht voor Zonnepark Elzenbos, die voor 100% onder
EBEM Bedrijf BV valt. Voor alle duidelijkheid, EBEM Bedrijf BV is voor 100% eigendom van onze
coöperatie BrummenEnergie.
Het project IJsselwind is complex waardoor enige vertraging is opgelopen bij het doorlopen van
alle formele procedures. De voorzitter doet verslag van het verwerven van de boerderij met
grond, die eigendom van de provincie waren. De lening (6,5% rente) van € 700.000, die was
uitgeschreven onder de leden van de vier samenwerkende coöperaties is tot onze grote vreugde
en ondanks een stevige discussie met de provincie, ruim overtekend. Dat is goed nieuws, want
het toont ook vertrouwen.

4. Financieel jaarverslag 2018
De penningmeester doet verslag van 2018 voor de Coöperatie en de BV. Onze coöperatie telt
momenteel 96 leden en 26 klanten voor Groene Energie van het collectief om | BE. Dit jaar is
met een positief saldo afgesloten. De kascommissie verklaart geen onregelmatigheden te
hebben gevonden. De kascommissie heeft primair gekeken naar het verslag van de coöperatie,
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maar heeft het financieel verslag van de BV wel ingezien. De vragen van de kascommissie
worden meegenomen in het bestuur. Het verslag en de begroting worden door de aanwezige
leden bij acclamatie goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester en de leden van de
kascommissie. Hierna volgen enkele vragen door de aanwezige leden:
V: Wie voert de directie over de BV?
A: Het bestuur van de Coöperatie. Wanneer toekomstige groeit daar aanleiding toe geeft wordt
hier opnieuw naar gekeken, evenals de goedkeuring van de financiële verslag door een externe
accountant;
V: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van het bestuur en de leden?
A: De penningmeester ligt toe wat ‘Coöp BE u.a.’ betekent. De letters U.A. staan voor
‘Uitgesloten van Aansprakelijkheid’. Dit slaat op de leden en het bestuur van de coöperatie: als
deze failliet gaat hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen.
De penningmeester roept de leden op om Pieter Rijzebol in de kascommissie op te volgen, want
hij is aftredend. Hans Versloot is bereid om nog een jaartje bij te tekenen. Onder de aanwezige
leden kon in kort bestek geen kandidaat worden gevonden, het bestuur zal de komende tijd
leden rechtstreeks benaderen.

5. Bestuursverkiezing en mededelingen
Volgens het rooster van aftreden zijn Guus Köster en Willem de Jager aftredend. Guus was al
eerder in 2018 tijdelijk teruggetreden, omdat hij voor lopende subsidieaanvragen niet tegelijk
projectleider en verantwoordelijk bestuurder kon zijn. Willem legt een verklaring af, dat hij bij
herverkiezing zijn derde termijn van drie jaar in gaat, die hij mogelijk niet zal volmaken. Willem
wordt vervolgens met algemene stemmen herkozen.
Tenslotte deelt Els Holsappel nog mee, dat aan de Halloween Ride in oktober 2018 in Eerbeek
ruim 3000 mensen deelnamen. Het parcours liep o.a. langs en over de proefopstelling voor
Zonnepark Eerbeek aan de Doonweg waar uiteraard met een groot spandoek BE is gepromoot.

Bijlage:
Het (pdf) presentatiemateriaal 6 februari 2019
Verslag van de Kas Commissie (Pieter Rijzebol en Hans Versloot)
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