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Het begin van het jaar verliep voornamelijk met het controleren van de definitieve 

offertes van Zonnefabriek en hoe die te presenteren op de geplande ALV. Hiertoe hebben 

wij ook Sideria deze offertes laten doorrekenen, zodat wij een onafhankelijk oordeel 

hierover hadden. Ook moesten nog de laatste rimpels worden gladgestreken bij het 

aanvragen van de Zuivere Teruglever Aansluitingen van de locaties. We hebben ook een 

eigen website gekregen, www.zonopzuidplas.nl, dus niet meer als een landingspagina van de 

Zon op Nederland-website. 

Op 11 februari hebben wij een bestuursvergadering gehouden, met Dick van 

Zadelhoff als gast, voornamelijk om de komende ALV voor te bereiden. De belangrijkste 

punten waren het vaststellen van de agenda voor de ALV en de bepaling van de 

certificaatprijs. Ter vergadering werd verwacht dat we met €300 wel uit de voeten zouden 

kunnen, maar dat hebben we later toch bijgesteld naar €310, mede omdat we ook ’t Blok 

wilden meenemen in een uniforme prijs. 

De ALV zou oorspronkelijk in het gemeentehuis te Nieuwerkerk ad IJssel worden 

gehouden, maar omdat daar op 5 maart verder niemand aanwezig was, was het 

gemeentehuis gesloten. Wij moesten daarom uitwijken naar De Zespunt in Moordrecht. 

Veruit het belangrijkste agendapunt was natuurlijk de presentatie van de beoogde offerte 

van Zonnefabriek, verzorgd door Hans Zwiep. Uiteraard moesten er vele vragen van de leden 

beantwoord worden, maar toen het voorstel om deze offerte te accepteren in stemming 

werd gebracht, werd deze unaniem goedgekeurd. Verder werd er door de kascommissie 

verslag uitgebracht en de financiële administratie van onze penningmeester Gerard van 

Heijningen werd in orde bevonden en hij werd daarop door de ALV gedechargeerd. Ook 

werd het oprichtingsbestuur verkozen als definitief bestuur. 

Inmiddels waren er voor het project Wolga al zoveel certificaten bevestigd, dat niet 

iedereen zijn opgegeven maximum aantal kon krijgen. Door een aantal naar De Kraal door te 

schuiven konden wij dit verhelpen. In de tweede helft van maart raakte ook De Kraal vol, 

zodat wij voor beide projecten de opdracht aan Zonnefabriek konden verstrekken en ook het 

recht van opstal konden aanvragen. Daarna hebben wij ook ’t Blok, die wij tot nu toe in 

reserve hadden gehouden, opengesteld voor inschrijvingen. 

Het aantal nieuwe aanmeldingen voor de resterende projecten Gemeentewerf en ’t 

Blok bleef achter bij de verwachtingen, waar de coronapandemie waarschijnlijk een 

belangrijk aandeel in had. Om meer publiciteit voor Zon op Zuidplas te creëren hebben we 

als bestuur besloten om daar toch geld voor vrij te maken. Zo hebben we posters laten 

drukken en deze in alle supermarkten in Zuidplas en Nesselande opgehangen. Ook hebben 

we twee spandoeken laten maken die we aan de Waterdrager mochten bevestigen. De 

http://www.zonopzuidplas.nl/


grootste uitgave was echter die voor een advertentie in de Infokrant van het 

Comeniuscollege, die huis-aan-huis in Zuidplas en Nesselande verspreid is. Verder is er een 

online advertentie campagne uitgevoerd op Facebook en ook op Twitter en Instagram is actief aan 

promotie gedaan. Hiervoor konden we een beroep doen op de subsidiepot van het 

Duurzaamheidsplatform Zuidplas, waarvoor dank. 

Tussendoor hebben we nog wat administratieve zaken geregeld, zoals het afsluiten 

van diverse verzekeringen: voor de bestuursaansprakelijkheid, de bedrijfsaansprakelijkheid 

en zonnestroominstallaties op Wolga en De Kraal. 

In de loop van het jaar gaf Gerard van Heijningen aan dat hij door omstandigheden 

niet door kon gaan als penningmeester. We hebben toen een oproep gedaan aan de leden 

om een vervanger voor hem te vinden. In eerste instantie reageerde niemand hierop, maar 

bij de tweede oproep kregen we zomaar vijf kandidaten. Na diverse gesprekken met Gerard 

en zijn uitleg over wat de functie inhoudt, is de keus op Jaap Reijm gevallen die als interim-

penningmeester heeft gefungeerd tot hij door de ALV officieel werd benoemd. Op 31 juli 

hebben we als bestuur afscheid genomen van Gerard en hem voor zijn inzet bedankt. 

Op 17 juni konden wij het heugelijke feit vieren dat project  Wolga de eerste stroom 

ging produceren, al waren er door covid-19 helaas geen festiviteiten. Ook hielp het niet dat 

het met De Kraal, die direct daarna van zonnepanelen werd voorzien, wel heel erg tegenzat. 

Door onbegrijpelijke traagheid van Stedin was er na meer dan een jaar nog steeds geen 

terugleveraansluiting gerealiseerd, ondanks continu aandringen van onze kant. Zelfs toen De 

Kraal al weken klaar was voor productie, kwamen ze nog met een foutieve werktekening en 

de gecorrigeerde versie werd zo laat aangeleverd dat de aansluiting niet meer voor de 

vakantie gemaakt kon worden. Ook dat leverde weer vertraging op, omdat het met het 

boren mis ging. Al met al is De Kraal pas op 17 september in productie gegaan. Daarom 

hebben we als bestuur besloten om een claim bij Stedin in te dienen wegens ruim twee 

maanden productieverlies, die inmiddels is uitbetaald. 

Op 12 oktober hebben we een (online) bestuursvergadering gehouden om de 

noodzakelijke (i.v.m. de jaarrekening) ALV voor te bereiden. Hier kwamen 3 opties voorbij, te 

weten een fysieke vergadering verdeeld over 2 avonden, een schriftelijke (d.w.z. via e-mail) 

en een online vergadering. We kwamen tot de conclusie dat de laatste toch de beste was. 

Om er zeker van te zijn dat dit ook goed uitgevoerd kon worden, hebben we wel besloten 

om als bestuur een proefvergadering te organiseren en nadien volgde er ook nog een 

tweede. Ondanks het feit dat het digitaal stemmen op de proefvergaderingen goed verliep, 

bleek het tijdens de ALV zelf toch niet te werken. Het heeft echter niet tot problemen geleid, 

omdat bij ieder punt niemand bezwaar bleek te hebben tegen de bestuursvoorstellen. 

De publiciteitscampagne, maar met name ook het nabellen van inschrijvers die nog 

niet bevestigd hadden, bleek zo’n succes dat inmiddels ook ’t Blok uitverkocht is geraakt. De 

opdracht aan Zonnefabriek om de installatie te realiseren is begin november verstrekt. Ook 

kwamen er weer nieuwe inschrijvingen binnen voor Gemeentewerf en de wachtlijst, maar 

het bleef onzeker of Gemeentewerf nog onder de oude postcoderoosregeling zou kunnen 

vallen. 

  


