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Energiecoöperatie Wijdemeren
Datu m 2L juli 2021 (on line)

Aanwezig online: Anne-Marie Poorthuis (voorzitter bestuur), Pieter Knijff (penningmeester bestuur),

Ulrike de Jong (voorgedragen secretaris bestuur), Michiel Koopman, Maikel Scholten, Jan van Wijk,
Esther Klaver, Eric Paardekooper Overman, Lotte Wansbeek, Erik Lagerweij, Leander Drost,

Madelinde Winnubst, Marjan Pronk.

Verslag

o Presentatie activiteiten en projecten.

De Energiecoöperatie vertrekt vanuit vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing,

energieopwekking en de warmtetransitie. We bouwen onafhankelijke partnerrelatie met de

gemeente. De gemeente gunt ons steeds meer opdrachten, zoals

RREW, met als speerpunt het l000huurderstraject (projectleider Ulrike de Jong)

Het grotedakenplan (grotedakenteam Wim Schaap en René Admiraal).

Op het gebied van opwekking gaan we nu werken met de nieuwe SCE subsidie voor
coöperatieve opwekking. De oude postcoderoosregeling vervalt per L april 2021.

De collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen worden nu samen met de regio

gedaan. Onze collectieve inkoop voor groene daken sluit daar komend jaar bij aan.

Er komt een overheidstandaard voor isolatie

Aquathermie is een belangrijke warmtebron die we nader onderzoeken voor heel

Wijdemeren.

De energiecoöperatie investeert komende jaren in buurtenergieprogramma's waarmee

bewoners gestimuleerd worden om samen te kijken naar alles wat er nodig is voor de

energietransitie en voorbereid worden op de warmtetransitíe.

Jaarrekening2O2O
De iaarrekenine 2020 wordt unaniem door de aanwezige leden vasteesteld.

Enkele punten om te benoemen:
o De jaarrekening is opgesteld door accountant Erik van Buul van Administratiekantoor

Siewertsen uit's Graveland.
o Verworven opdrachten van de gemeente en subsidies van de provincie lopen grotendeels

door in 2021.
o Er zijn twee zonneinstallaties, het kapitaal is bij elkaar gebracht door participanten.
o Het bedrag van de contributie is aanmerkelijk lager dan het aantal leden omdat alle nieuwe

leden het eerste jaar een gratis lidmaatschap krijgen. Het lidmaatschap blijft € L2.
o De aangifte vennootschapsbelasting 2019 is gecorrigeerd, aangezien er in een eerdere versie

geen gebruik i's gemaakt van de ínvesteringsaftrek ad € 1"5.384,-.
o Vanwege compensabele verliezen is het belastbaar bedrag 2020 €O.



Statutenwijziging
ln verband met de SCE aanvraag is een statutenwijziging nodig. ln de statuten stonden meerdere

soorten leden. Dat mag niet van de minister in het kader van de SCE. Dit is nu aangepast naar één

soort leden.

De aanwezigen zíin akkoord met de statutenwiizisins, maar aangezien het noodzakelijke quorum

voor een besluit (de helft van alle leden) niet aanwezig is, wordt een

extra algemene ledenvergaderinq uitgeroepen op 6 augustus 2021 om 14 uur alwaar kan worden

besloten. We nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn.

Voordragen Ulrike de Jong als bestuurslid
Ulrike de Jong stelt zich voor.
De aanwezigen ziin unaniem akkoord met Ulrike de Jong als voorgedragen bestuurslid, danken

haar voor haar beschikbaarheid en wensen haar veel succes.

o Rondvraag
o Madelinde \{/innubst: Aquathermie's Gravelandse Vaafi

Antwoord: als er een bewonersgroep komt die dit wil, dan ondersteunen we dat als

energiecoöperatie

Madelinde Winnubst doet inspanningen om via de gemeente de mogelijkheden voor
zonnepanelen bij beschermd dorpsgezicht monumenten te verruimen (wordt vervolgd)

Maikel Scholten: in de breedte verder werken aan bekendheid van de cooperatie.

Ontwikkelingen op het gebied van windenergie

Antwoord: ligt open, maar geen acties op dit moment.

Er zijn wel wat vragen van boeren voor kleine windmolens 15 meter hoog (zie voorbeeld
Loenersloot). Daarvoor zijn wel mogelijkheden, ook via de participatiecoalitie.

Elektrische Auto's
Esther antwoord: initiatief buurtauto, waarmee Esther vorig jaar de 2" prijs in de
prijsvraag heeft gewonnen. Wacht met name op nieuwe mogelijkheden voor laadpalen

en de mogelijkheden om de auto als batterij te gebruiken.

Erik: graag een totaal overzicht wie iets kan en doet.

Getekend

JMG Poorthuis

Voorzitter
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