Notulen Algemene Ledenvergadering Energiecoöperatie Middelstroom d.d. 5 juli 2017

Aanwezige leden: Pieter Schollema, Jacomine Meyling, Klaas Everts, Arjen Hoeber, Henk Jan van
Loon, Hinrick Klugkist, Piet Tinus van der Wal, Johanna Top, Wil Sloot, Wilco Jensma, Werner Olde
Kalter, Vincent Hopmans, Klaas Oomkes en Elly Jonkers , Bert Zigterman, Fré Tuitman, Marike
Goossens-Eisenga, Dhr. en mevr. van Hasselt, Kees Geut, Stichting de Cederborg, Truus Smit Vegter,
A. Meijer, Martin Huizing, Meindert Schollema, Paul Rinket, Yke Toepoel, Willy Klugkist.
Bericht van verhindering: E.J. P. Wiersema, Hermien Aartsen, Petra van der Wal.
Verder aanwezig: Harm Jan Prins van de Groningse Energiekoepel (GrEK), een aantal
belangstellenden

De agenda wordt overeenkomstig voorstel vastgesteld.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij vertelt wat
de bedoeling van deze avond is als vervolg op de informatieavond van 2 mei jl. De coöperatie
heeft inmiddels ca 55 leden. Nu is het zaak om te kijken of er ook genoeg belangstelling is
voor opwekprojecten.
2. Wat houdt een coöperatie in.
Het is een ondernemingsvorm, waarbij zowel inkoop als verkoop samen gebeurt. Samen
staan we sterker is het uitgangspunt. Een coöperatie handelt altijd in het belang van haar
leden. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Er is geen sprake van winst,
maar er kan een exploitatie-overschot ontstaan. In het geval van Middelstroom gaat het om
gezamenlijk investeren en genereren, in duurzame energie. Voor €10, = per jaar is iemand lid
van de coöperatie, men wordt participant door mee te doen met een project. Er is een
uitgesloten hoofdelijke aansprakelijkheid.
Voorlopig wil het bestuur zich concentreren op één project, klein beginnen. De ALV besluit
over het tempo waarin de coöperatie gaat.
De oprichtingsstatuten komen z.s.m. als pdf op de site. Als er vragen zijn over de oprichting
en alles wat daarmee (juridisch) samenhangt dan kunnen deze vragen altijd worden gesteld
via de mail en kunnen ze beantwoord worden. De coöperatie is van en voor het dorp en van
en voor de leden. Alles gebeurt transparant.
De vergadering besluit verder te gaan met de agenda.
Bekrachtiging van het oprichtingsbestuur
Bij acclamatie wordt het oprichtingsbestuur bekrachtigd. In principe zijn de leden nu voor 3
jaar benoemd, maar er wordt een rooster van aftreden gemaakt, want anders moet het hele
bestuur over 3 jaar aftreden.
Veel gestelde vragen (VGV)
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn n.a.v. de van te voren verspreide antwoorden op de
VGV.










De “Regeling verlaagd tarief” waarnaar bij de vraag over de Postcoderoosregeling wordt
verwezen beslaat 32 bladzijden. Harm Jan Prins (GrEK) zal hier naar kijken.
Ik heb al zonnepanelen, kan ik nog meedoen? Het eigen verbruik bepaalt het maximum.
Je kunt geleidelijk instappen met meer energiedelen in een volgend project.
Wat als je energie gaat besparen en daardoor minder gaat verbruiken dan je inleg? Dan
verlies je het financiële voordeel. Dat heb je alleen maar over de door jou verbruikte
energie.
De NLD houdt altijd een bedrag aan van €15, = per maand wat je moet betalen. Dat is
hun minimale afname per maand.
De fiscale regeling (Postcoderoosregeling genoemd) is het kader waarin alles gebeurt.
Het zou mogelijk moeten zijn verruiming van de regelgeving aan te vragen. Het bestuur
kijkt daarnaar.
Er wordt nog een vraag en antwoord toegevoegd wat het voordeel per maand is om
mee te doen aan Middelstroom.

3. Het opwekkingsproject
Voor het verslag van de presentatie van Harm Jan Prins verwijst het bestuur naar de website,
waar deze binnenkort te zien zal zijn.
Er is een mogelijkheid voor een project op het terrein van de familie Thybaut, waar een dak
beschikbaar is voor op dit moment 130 zonnepanelen en waar plek is voor 2 windmolens.
Het lijkt op dit moment mogelijk voor die 2 windmolens vergunning te krijgen.
De constructie van het dak moet nog doorgerekend worden en als de toestemming van de
vergadering gegeven wordt om dit project verder te verkennen kan de aanvraag voor
doorrekening morgen de deur uit. Die berekening is noodzaak voor verzekering van zowel
eigenaar van het dak als voor de coöperatie.
De windmolens in de huidige businesscase zijn de windmolentjes van E.A.Z. Ze zijn naar
verhouding iets duurder in aanschaf dan vergelijkbare molens maar het is een Gronings
product en er zit in de koopprijs een onderhoudscontract bij, waarbij 15 jaar onderhoud
wordt gegarandeerd.
Voordat het bestuur tot aanschaf overgaat, wordt een vergelijking tussen de Duitse
windmolen van Braun en de EAZ molen inzichtelijk gemaakt. De uiteindelijke aankoop is een
beslissing van de ALV.
Het is niet duidelijk of in de toekomst de energietransportkosten omhoog zullen gaan.
Het bestuur heeft op dit moment gekozen voor zonnepanelen. Er zijn ook nieuwe varianten
waarbij folie wordt gebruikt, wat veel minder gewicht heeft. Voor dit project kiest het
bestuur voor panelen, maar dat kan voor een volgend project anders zijn.
Voorlopig is er geen mogelijkheid om alvast een potje te creëren voor kansen en problemen
van morgen. Eerst moet er een project gerealiseerd zijn, waaruit opbrengsten komen.
Het bestuur heeft nu gekozen voor het realiseren van een eerste project. Voorlichting om
tegelijkertijd met het versterkingsprogramma ook het huis duurzamer te maken heeft zeker
de aandacht van het bestuur.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gepresenteerde.
Er zijn drie financieringsmogelijkheden.
a.

Volledige Inleg deelnemers (eigen vermogen)

b.

Energiefonds energiecoöperaties (aardbevingsgebied) aangevuld met inleg deelnemers

c.

Provinciaal energiefonds/bank/lokale investeerders plus energiefonds plus inleg
deelnemers

Ad a. U betaalt c.a. € 340, - per energiedeel eenmalig
Ad b. U betaalt ( inleg leden plus bijdrage Energiefonds EC’s aardbevingsgebied) € 250, - per
energiedeel eenmalig en rente en aflossing subsidie ca. € 5 per jaar per energiedeel )
Ad c. U betaalt € 99, - per energiedeel eenmalig en rente en aflossing lening ca. € 18,50 per jaar per
energiedeel.

Vervolgens zijn er door de vergadering drie vragen te beantwoorden.
 Kan de vergadering instemmen met onderzoek naar een project op de locatie Thybaut, waar
zowel zonne-energie als windenergie opgewekt gaan worden? De leden geven door middel
van het opsteken van het groene briefje, dat hen bij de ingang is uitgereikt, hun
toestemming.
 Het bestuur verzoekt om mandaat van de aanwezige leden om voorstel c ( “lage instap”
genoemd) uit te werken. De leden geven deze toestemming
 Willen de leden bij het verlaten van de zaal of anders binnen twee weken doorgeven hoeveel
energiedelen zij denken te gaan afnemen? Dit om de vraag in kaart te brengen. Hierover zal
ook ter herinnering nog een mailing aan de leden gedaan worden.

4. Rondvraag
Kan je ook voor het volledige bedrag meedoen in het project? Ja. Men kan er voor kiezen de
jaarlijkse bijdrage rente en aflossing meteen bij aanschaf te verrekenen. Het is ook mogelijk
te beleggen in de coöperatie.
In het voorgenomen project betreft het de grootste kleinverbruikers aansluiting.
Als men besluit energie af te nemen via NLD dan krijgt de coöperatie per klant van NLD die
lid is van Middelstroom een jaarlijkse bijdrage van €75 bij afname van zowel gas als
elektriciteit. Anders is het €30, = alleen stroom of idem bij alleen gas.
Als mensen nog de mogelijkheid van €4000, = via de Waardevermeerderingsregeling hebben,
dan kan die ook in energiedelen via Middelstroom vergoed worden. Als daar vragen over zijn,
kunnen ze door Harm Jan Prins beantwoord worden.
Zo snel mogelijk na de zomervakantie zal er weer een ALV worden gehouden om de
vorderingen aan de leden voor te leggen.

Elk lid is ambassadeur voor Middelstroom. Vertel buren, familie en vrienden over deze goede
zaak.

5. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.

