
Kortenhoef, 14 juli 2022 
  
Geachte leden van de Energie Coöperatie Wijdemeren, 
 
 
Op grond van artikel 17.6 van de huidige statuten van de Energie Coöperatie Wijdemeren 
U.A. is het bestuur verplicht de jaarstukken te laten controleren door een 
kascontrolecommissie bestaande uit ten minste twee leden. Deze leden dienen te worden 
benoemd door de algemene ledenvergadering. Aangezien de benoeming afgelopen jaar 
niet heeft plaatsgevonden, heeft het bestuur de heren Eric Paardekooper Overman en 
Roel Broersma bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Formeel vragen we aan de 
ledenvergadering om ons nu alsnog te benoemen als kascontrolecommissie ten behoeve 
van de jaarrekening 2021. 
  
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd op 5 juli 2022 ten kantore van de 
coöperatie. Tevens hebben wij gesproken met de heer drs. E.J.A.F. van Buul van 
Administratiekantoor A. Siewertsen B.V. die de jaarrekening 2021 op verzoek van het 
bestuur heeft samengesteld. Deze jaarrekening is ook door het bestuur geaccepteerd en 
goedgekeurd, hetgeen blijkt uit de ondertekening door alle drie de bestuursleden van de 
jaarrekening 2021. 
  
Wij hebben de gehele administratie en de onderliggende administratieve bescheiden over 
2021 ingezien en hebben het volgende vastgesteld: 
- De jaarrekening 2021 sluit aan met de gevoerde administratie; 
- Voor alle lasten en baten zijn onderliggende bescheiden aanwezig; 
- De administratie was inzichtelijk en goed te volgen; 
- Het bestuur heeft gehandeld binnen haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
  
Wij bevelen de ledenvergadering derhalve aan om deze jaarrekening 2021 goed te keuren 
en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over 2021. 
  
De volgende adviezen hebben wij nog voor het bestuur voor de toekomst: 
 
- Onderzoek naar de wenselijkheid, cq de mogelijkheid van al dan niet het opnemen van 

eigen vermogen ingebracht door participaties die feitelijk zijn benut voor de realisatie 
waarvoor die participaties bedoeld zijn; 

- Gezien de onvoorspelbaarheid en complexiteit van belastingmaatregelen als ook de 
nieuwheden waar energiecoörperaties mee te maken hebben, raden wij aan om op 
het gebied van basistaken de samenwerking op te zoeken met andere 
energiecoöperaties om zo efficiënter en eenduidiger te kunnen werken; 

- De kascommissie op tijd en onafhankelijk te laten benoemen zodat deze gedurende 
het hele jaar haar controlerende functie kan uitvoeren. 

  
Hoogachtend namens de kascontrolecommissie, 

 
Eric Paardekooper Overman                                                     Roel Broersma 


