Beste leden,
Hierbij treft u het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op 24 mei 2016 heeft plaatsgevonden.
Het thema van de avond was; Aan de slag! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, laat het ons weten via:
info@energiedongen.nl.
BESLUITVORMING
-

-

De verslagen van de drie vorige ALV’s (mei, september en november 2015) zijn vastgesteld.
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld. De Raad van Commissarissen (RvC) vermeldt dat:
de jaarrekening een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft en in overeenstemming is met de
geleverde prestaties. Zij plaatst wel de opmerking dat er bij de start van nieuwe projecten wel
voldoende bemanning nodig is. De kosten die te beheersen zijn, dienen daarnaast in de hand
gehouden te worden; t.o.v. de kosten in 2014 is er al een flinke verbetering doorgevoerd.
De RvC en het bestuur is decharge verleend.
Het certificatenreglement is goedgekeurd.

Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld dat in het certificatenreglement niet staat beschreven wanneer Energie Dongen
certificaten weer over gaat nemen. Dat klopt. Het certificatenreglement is algemeen, per project staan in het businessplan
dergelijke termijnen beschreven. In het geval van energielevering wil Energie Dongen na drie jaar tot aflossing overgaan; tot
vijf jaar na de start van de eerste aflossing. (Bij het project zonnepanelen is dit bv. niet het geval.) De mogelijkheid hiertoe is
afhankelijk van de inkomsten van Energie Dongen, o.a. door het aantal deelnemers van energielevering.
Het bestuur heeft daarnaast besloten om rond de ALV alle certificaathouders middels een persoonlijke brief op de hoogte te
stellen van het aantal certificaten, de nummers en de waarde ervan. We krijgen als tip mee in 2017 en 2018 dit vóór de ALV
te doen i.v.m. besluitvorming rond het uitkeren van rendement en het overnemen van certificaten.

Het bestuur wenst een continuering van de RvC. De huidige voorzitter, René van Doorn, heeft bij aanstelling
kenbaar gemaakt de functie voor een half jaar te willen uitoefenen en treed af. Ron Oostenenk en Joop van
Tongeren blijven zitting houden in de RvC. Laurens Kuijsters is voorgedragen als nieuwe voorzitter. Zijn
voorzitterschap is door de ALV goedgekeurd. U kunt de RvC bereiken via: rvc@energiedongen.nl.
Frank van Mossel heeft afscheid genomen van het bestuur. Sijtze Brandsma is voorzitter a.i., maar wil zijn
voorzitterschap graag overdragen i.v.m. zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij blijft wel lid van het bestuur.
Daarnaast continueren Kees de Jong, Robert Renard, Anton Euren en Karen Westerveen-Brouwer hun rol in
het bestuur. Lucien Snoeren is het bestuur komen versterken.
Energie Dongen heeft een aantal vacatures uitstaan. Wij zoeken enthousiaste leden, voornamelijk vrijwilligers,
die deel willen uitmaken van aparte projectgroepen:
•
•
•
•
•

Hart van Brabant Wind: coöperatief realiseren van windmolens op De Spinder (zie INFORMATIE).
Frontoffice energielevering bij Casade.
Projectleider Zon Projecten Hart van Brabant (betaalde functie)
Energie ambassadeurs: de energieambassadeur kan vragen over bezuinigen beantwoorden en een
persoonlijk advies geven. De opleiding/training wordt verzorgd.
Aanvulling bestuur, m.n. voorzitter.

ENERGIELEVERING
De missie van Energie Dongen is om in 2050 Dongen energieneutraal te zijn. We willen dit coöperatief, met alle
Dongenaren samen, bereiken. Vandaar ons motto: Samen Groen op Weg!
Vanaf 31 maart is het mogelijk om bij Energie Dongen energie af te nemen. Energie wordt afgenomen bij DE
Unie; een coöperatie die 100% groene stroom uit Nederland en 100% CO2 gecompenseerd gas levert.
Sindsdien is Energie Dongen ook zichtbaar en bereikbaar op de Min. Goselinglaan nr. 8. Wij zijn daar op
werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur aanwezig. Ook kunt u ons bereiken op: 0162-238000 en via
energie@energiedongen.nl.
We willen graag bereiken dat we 150 deelnemers voor energielevering in 2016 hebben. Momenteel hebben we
29 deelnemers. Aanmelden kan via onze website: www.energiedongen.nl. Klik op ENERGIELEVERING en
vervolgens op het logo!
Vanuit de ALV worden de volgende vragen gesteld:
Moet je lid zijn om mee te doen? Ja; het lidmaatschap is de persoonlijke lijn naar onze deelnemers. Ook in verband met
wanbetaling (wij kunnen leden persoonlijk aanspreken) én in verband met zeggenschap is lidmaatschap belangrijk; je kunt
meepraten en beslissen over de inzet van inkomsten van Energie Dongen die o.a. middels de energielevering binnenkomen.
Betrokkenheid van onze leden is daarmee erg van belang.
Worden er nog meer acties gehouden om de zichtbaarheid van Energie Dongen te vergroten? Ja; hier zijn we druk mee
bezig. Er is een communicatiegroep gevormd, er zal een artikel in de informatiekrant van de gemeente geplaatst worden en
we zullen zichtbaarder worden in de samenwerking met bv. Casade (zie onder). We hebben een contactpersoon bij het
Weekblad van Dongen die we bij grotere evenementen of mijlpalen kunnen uitnodigen.

INFORMATIE
Om statuten te kunnen wijzigen hebben we akkoord nodig van álle leden. Momenteel hebben 97 leden gestemd
en 57 leden niet. De niet-stemmers hebben een persoonlijk verzoek gekregen om te stemmen. Dit verzoek zal
(via de mail/post en uiteindelijk telefonisch) herhaald worden. De nieuwe statuten kunnen daarmee momenteel
niet vastgesteld worden.
Het project Hart van Brabant Wind kan in 2018 voor meer dan 1000 Dongense huishoudens elektriciteit gaan
opleveren door windmolens op De Spinder. Momenteel vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats bij
de Tilburgse coöperaties en coöperaties uit Gilze-Rijen, Loon op Zand, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Het Energie
Fonds Brabant is nu aan boord voor co-financiering (50%). Leden van de coöperaties kunnen, waarschijnlijk
vanaf 2017, rendabel investeren middels certificaten (50%).
De volgende vraag wordt gesteld: ‘Ontstaat daarmee een nieuwe energieleverancier?’ Nee: de coöperaties zullen
gezamenlijk moeten beslissen aan welke leverancier de stroom geleverd wordt. Wij, en enkele andere coöperaties, zijn
aangesloten bij DE Unie; zij is erop ingericht dat eigen energie wordt geleverd en richt zich daarmee op haar leden als
producent en consument.

In samenwerking met de energiecoöperaties uit Loon op Zand en Waalwijk, woningbouwcorporatie Casade
en de drie betrokken gemeenten, wordt gewerkt aan het verwezenlijken van de duurzaamheidambities van de
drie plaatsen. De woningcorporatie wil huurhuizen verduurzamen en stelt daken beschikbaar voor het plaatsen
van zonnepanelen. Huurders kunnen op deze manier betrokken worden bij de energietransitie. Energie Dongen
zou daardoor kunnen uitbreiden in het aantal leden en deelnemers voor energielevering. Via de Postcode Roos
kan gezamenlijk geïnvesteerd worden op andermans daken en over de opgewekte kWh krijg je je
energiebelasting terug. Bij een inleg van bijvoorbeeld 120 euro, gaat het om een aftrek van ongeveer 25 euro
per jaar; binnen vijf jaar is de investering daarmee terugverdiend. De werving zal eind juni starten. Momenteel
wordt een ruime en goedkope financiering onderzocht via Rabobank en BNG. In elke betrokken gemeente zal
binnenkort een proefproject starten.

Vragen: 1) Waarom investeren in zonnepanelen als we ook gebruik kunnen maken van windenergie? Beiden zijn nodig om
doelstelling en een energieneutraal Dongen te behalen. 2) Kunnen leden investeren? Ja, maar de huurders van Casade
gaan voor. 3) Waarom deze banken? Er zijn ook andere banken waarbij duurzaamheid belangrijk is, maar die hebben geen
lokale presentie. (Wellicht worden bv. ASN en/of Triodos benaderd als het project groter wordt.).

Particulieren geven veel geld aan energie uit. Er zijn veel projecten nodig om onze missie te behalen.
Samenhang is nodig om te kijken hoe ver we zijn en wat nog nodig is. Het Lokaal Energieakkoord Dongen
(LEAD) is een akkoord waarin alle projecten uit Dongen bij elkaar komen en kan hiervoor ingezet worden. Ook
de maatschappij kan via deze weg meer betrokken worden in de energietransitie (denk aan sportverenigingen,
scholen en bv. de Volckaert). De gemeente wil voor september 2016 de eerste projecten concreet invullen; dit
wordt eigenlijk al door Energie Dongen gedaan. Door het LEAD staat de energietransitie hoger op de agenda bij
de gemeente. Door het innemen van een leidende rol, kan Energie Dongen mogelijk ook om meer support
vragen als geld, menskracht en publiciteit.
TOT SLOT
We hebben menskracht nodig! We willen per project teams samenstellen en kijken wie welke bijdrage kan
leveren. Wilt u meedenken, meewerken of meer informatie? Neem contact met ons op en mail naar:
info@energiedongen.nl (om een afspraak op ons kantoor te maken).
RONDVRAAG
Er zijn ongeveer 150 leden, waarvan maar beperkt deel op de ALV aanwezig is. Misschien is het handig om één dag van te
voren nog een reminder te sturen. We nemen het mee.
Hoe staat het met de windmolens op De Wildert? Dit project ligt helaas stil. Alle gemeentes uit Hart van Brabant moeten de
grond willen ontwikkelen, momenteel worden andere keuzes gemaakt. Als een project op Dongense bodem wordt
ontwikkeld, is wel door de gemeente toegezegd dat er sprake moet zijn van coöperatief werken.

DE VOLGENDE ALV ZAL PLAASTVINDEN IN MEI 2017. Mocht er eerder advies nodig zijn of dient de ALV een
besluit goed te keuren, dan zal eerder een vergadering gepland worden.

