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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op 29-10-2020 online via Zoom 

Aanwezig waren 28 leden, inclusief het bestuur 

 

1. Opening 

De voorzitter opende de vergadering met de hoop uit te spreken dat deze nieuwe 

manier van vergaderen toch tot een goed resultaat zal leiden. 

2. Notulen 

Er waren geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige ALV op 5 maart 

2020. Deze zijn dan ook met algemene stemmen vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

De voorzitter merkte op dat dit agendapunt eigenlijk meer als mededeling geldt, 

maar dat leden die daar prijs op stellen de stukken bij de secretaris kunnen opvragen. 

Er waren geen vragen hierover. 

4. Jaarrekening 

Het financieel overzicht over de periode 5-10-2018 t/m 31-12-2019 werd toegelicht 

door de nieuw te benoemen penningmeester Jaap Reijm. Eén van de leden vroeg of 

de coöperatie niet meer bezit had dan hier vermeld, maar dat was in 2019 nog niet 

het geval, omdat het gros van de transacties in 2020 heeft plaatsgevonden. 

De elektronische stemming liet ons in de steek, maar bij navraag bleek niemand 

bezwaar te hebben, waarmee deze jaarrekening is goedgekeurd. 

5. Huishoudelijk Reglement 

Omdat zowel de statuten als het Huishoudelijk Reglement niet voorzien in de 

mogelijkheid om een ALV digitaal te houden, heeft het bestuur een wijziging van het 

HHR voorgesteld om dit ook in de toekomst mogelijk te maken. Op dit moment is een 

noodwet van kracht die deze rechtsgeldigheid verleent. Ook hier waren geen 

bezwaren, zodat het nieuwe HHR nu van kracht is. 

6. Decharge bestuur en Gerard van Heijningen 

De vergadering heeft het bestuur en Gerard van Heijningen gedechargeerd voor de 

periodes waarin zij verantwoording droegen. 

7. Benoeming kascommissie 

De vergadering heeft het voorstel van het bestuur om Arno Bogaard als opvolger van 

Hans Sluijs te benoemen als lid van de kascommissie, terwijl Arthur Verwaal dan nog 

een keer lid blijft, unaniem aanvaard. Ronald Scholten heeft zich aangemeld als 

reserve, wat tevens inhoudt dat hij zal worden voorgedragen voor de volgende 

kascommissie. 



8. Bestuursverkiezing 

Het bestuur had voorgesteld om Jaap Reijm definitief te benoemen als 

penningmeester. Tot dan vervulde hij die functie als interim-penningmeester. Omdat 

er geen tegenkandidaten waren, ook niet voor een van de overige bestuursfuncties, 

is ook dit unaniem aanvaard. 

9. Starten met Gemeentewerf en ’t Blok 

In navolging van de procedure rond De Kraal op de vorige ALV, waar het bestuur 

toestemming kreeg om dat project te starten bij minimaal 90% bevestigde 

certificaten, werd dit ook gevraagd voor Gemeentewerf en ’t Blok. Hier waren geen 

bezwaren tegen. 

10. Publiciteit 

De voorzitter vertelde wat het bestuur de laatste tijd ondernomen heeft om meer 

deelname te krijgen voor Gemeentewerf en ’t Blok. Dit waren posters die we bij alle 

supermarkten in de regio hebben opgehangen, de spandoeken aan de Waterdrager 

(wij wilden ze eigenlijk op de Gemeentewerf en ’t Blok hebben, maar dat werd niet 

toegestaan), een advertentie in de jubileumuitgave van het Comeniuscollege, het 

opstarten van een online campagne op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn en 

ook het persoonlijk benaderen van de mensen die hun voorinschrijving nog niet 

hadden bevestigd, per telefoon of e-mail. Dit heeft al resultaten opgeleverd, als alle 

toezeggingen ook echt worden nagekomen zou ’t Blok zelfs al vol zijn. De voorzitter 

heeft bij de gemeente dan ook al geïnformeerd naar een vijfde locatie. De Elimschool 

was in eerste instantie ook een optie, maar die blijkt inmiddels al voorzien te zijn van 

zonnepanelen. Eén van de leden vroeg of de gemeente zich nog actief bemoeit met 

Zon op Zuidplas. Dat is niet echt het geval, al worden we in sommige publicaties wel 

genoemd en staat er een link naar ons op hun website. Ook werd gevraagd of Zon op 

Zuidplas aan kan sluiten bij de publicaties van de RES in Hart van Holland, wij gaan dit 

proberen. 

11. Rondvraag 

 Via e-mail waren drie vragen binnengekomen. 

a. Hoe was de gang van zaken rondom De Kraal en hoe kwamen we op het 

bedrag van de claim? 

De voorzitter legde uit dat we al op 9-8-2019 een aanvraag voor een ZTL 

(zuivere teruglevering) aansluiting bij Stedin hadden ingediend. Omdat elke 

stap bij Stedin een paar maanden duurt, kregen we pas in november een 

offerte, maar dat betrof een verzwaring van de huidige aansluiting, wat extra 

kosten voor de oorspronkelijke gebruiker zou opleveren en dus ongewenst is. 

Daarna kwamen ze weer met een zogenaamde MLOEA (meerdere 

leveranciers op een aansluiting) voor de dag. Dat had ook zijn weerslag op de 

werktekening die naar de aannemer werd gestuurd en die de locatie van de 

meterkast fout weergaf. De zonne-installatie was toen al klaar, dus toen ook 

nog de gecorrigeerde werktekening zo laat werd aangeleverd dat de 

aansluiting niet meer voor de bouwvakvakantie kon worden gerealiseerd, 

besloot het bestuur definitief om een claim bij Stedin in te dienen wegens 



gemiste productie. Ook daarna zorgden problemen bij het boren voor nog 

meer vertraging, terwijl ook het verkrijgen van de juiste EAN-code en het 

meternummer moeizaam verliepen. 

De hoogte van het schadebedrag hebben we berekend door bij de productie 

van Wolga 3,5% op te tellen en dit te verdelen in hoog en laag tarief. Een pdf 

van het Excel-bestand was van tevoren al op de website gezet. 

b. Wanneer verwacht het bestuur met Gemeentewerf te kunnen beginnen? 

Dat is nu nog niet te zeggen, maar het bestuur zal er alles aan doen om dat 

nog voor het einde van het jaar voor elkaar te krijgen. Dat geldt trouwens ook 

voor ’t Blok. Volgend jaar wordt een nieuwe postcoderoosregeling van kracht 

en we willen het liefst nog onder de oude vallen. 

c. Hoe gaat het terugvragen van de energiebelasting precies? 

Voor klanten van een energieleverancier met een overeenkomst met Energie 

Samen gaat dit geheel automatisch, de leden hoeven hier zelf niets voor te 

doen. Klanten van leveranciers die wel de postcoderoosregeling 

ondersteunen maar zonder overeenkomst, kunnen na de jaarwisseling een 

voucher downloaden en die naar de leverancier sturen. Er is beloofd om dit 

overzichtelijk in een bestand te zetten en naar de leden te sturen. 

d. In de vergadering werd nog gevraagd hoe de eigen productie te zien is. 

Via de menukeuze ‘Certificaten’ op de gebruikerspagina kun je een statistiek 

zien met de dagelijkse productie over de afgelopen maand. Hier staat boven 

‘Dit adres’ en geeft dus het resultaat van de eigen certificaten. De website 

loopt wel zo’n drie dagen achter. Op Sunny Portal kun je de actuele productie 

zien en dan ook vanaf het begin. 

12.  Sluiting 

In zijn slotwoord deed de voorzitter ook een oproep aan de leden om Zon op Zuidplas 

te promoten, b.v. op hun sociale media of door de poster en advertentie op de 

website te downloaden en verder te verspreiden. Als leden van een coöperatie zijn 

we tenslotte zelf ook verantwoordelijk voor de gang van zaken. 

 

 

 

 

Getekend dd-mm-jjjj: 

 

 

_____________________________                ___________________________________  

R.C.J. van Esseveldt, voorzitter                          J. Both, secretaris 

 

 


