Jaarverslag Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen UA over 2016
Toelichting op de bestuurssamenstelling gedurende 2016
Raad van Commissarissen
Zoals wij in ons vorig verslag hebben gemeld, hebben René van Doorn als voorzitter en Joop van
Tongeren en Ron Oostenenk als lid tot de vorige ALV als RvC gefungeerd en heeft Laurens Kuijsters
zich toen bereid verklaard de voorzittershamer over te nemen van René. Joop van Tongeren heeft
aangegeven zich per juni 2017 terug te trekken. We hebben een nieuwe kandidaat Commissaris
gevonden in de persoon van Hendrik van Gerven, we willen aan de ALV voorstellen hem te
benoemen.
Bestuur
De vice voorzitter Sijtze Brandsma heeft in afwachting van een definitieve oplossing het
voorzitterschap op zich genomen, maar tot nu toe heeft zich nog geen kandidaat voorzitter gemeld.
Lucien Snoeren is toegetreden tot het bestuur en begin 2017 ook Jef Verboven, specifiek voor de
windontwikkeling. Robert Renard heeft zich begin 2017 teruggetrokken als penningmeester en
bestuurslid en we zoeken derhalve met spoed een nieuwe penningmeester.
Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over 2015
Omzet
De omzet is in 2016 licht gegroeid ten opzichte van 2015 naar €3.362 door groei in contributie en de
start van inkomsten uit energielevering. Dit zal in 2017 verder toenemen.
We hebben als Energie Dongen in 2016 de activiteiten waarvan we melding maakten in het vorige
jaarverslag verder uitgebouwd:


Windenergie:
Op een voormalig afvalterrein aan de rand van Tilburg, de Spinder, heeft de Gemeente
Tilburg met partners een plan ontwikkeld voor vier windmolens, die bij voorkeur door
burgerparticipatie gefinancierd zullen worden. Nadat de Tilburgse energiecoöperaties zich
verenigd hebben in T-wind, hebben vijf energiecoöperaties in Hart van Brabant, waaronder
Energie Dongen, zich verenigd in Coöperatie Hart van Brabant Wind UA. Deze twee
koepelcoöperaties hebben in de loop van 2016 formeel positie gekregen als toekomstig
eigenaar van het burgerwindpark de Spinder en er zijn al een flink aantal stappen gezet in
her verkrijgen van vergunningen en allerlei onderzoeken die moeten worden gedaan,
voordat de bouw van de molens kan beginnen. Het Energie Fonds Brabant, die helpt in de
financiering van de ontwikkelkosten, heeft voorlopig ook 50% van de aandelen. Na realisatie
kunnen we volledig eigenaar worden. Uitgaande van vier molens en tien coöperaties zouden
we bijna een halve molen kunnen verkrijgen. Onze leden kunnen dan investeren in het eigen
vermogen van deze molens met een aantrekkelijke rendementsverwachting. De rest van de











molen kan via de bank gefinancierd worden. Met de kasstroom van de molens kunnen ook
weer duurzame rendabele projecten in de omgeving gefinancierd worden. Een bestuurslid
van Energie Dongen, Jef Verboven, zit in het bestuur van HvB-wind als penningmeester. We
verwachten na de zomer met een brede wervingsactie te beginnen om de financiering van
ons deel rond te krijgen en hopen dan ook weer veel nieuwe leden te kunnen werven.
Pilot project Collectief Zon PV, waarbij we het in 2012 en 2013 van de leden ontvangen
certificatengeld hebben geïnvesteerd in 35 zonnepanelen op een pand van Vieya (nu
Casade) aan de Min. Goselinglaan. Casade betaalt ons gedurende 15 jaar €1000 huur
(+index) voor deze installatie, waarna ze deze voor een bepaald bedrag over kunnen nemen.
Groen is Goed (te) doen: Na deze pilot zijn we verder gaan overleggen met Casade en
hebben een samenwerking opgezet met Langstraat Energie (Waalwijk) en Energie Collectief
Loon op Zand om in het hele werkgebied van Casade duurzame opwek voor huurders
mogelijk te maken, via de postcoderoos-constructie op de hoogbouw van Casade. We
hebben een aantrekkelijk aanbod voor huurders ontwikkeld, een gezamenlijke coöperatie
opgericht, waar de huurders samen met ons het bestuur vormen. We hopen op deze wijze
veel meer leden onder de huurders te kunnen werven, ook voor energielevering via DE Unie.
Na een geruime voorbereidingstijd in 2015, zijn we eind 2015 lid geworden van de
Duurzame Energie Unie UA, de groenste coöperatieve energieleverancier van Nederland,
waar > 25 lokale energiecoöperaties lid van zijn. We hebben nu ongeveer 60 deelnemers en
hopen dat nog vele deelnemers volgen.
In dit kader was het ook belangrijk een eigen kantoorruimte te krijgen waar leden en
geïnteresseerden terecht kunnen om vragen te stellen. Dit hebben we kunnen realiseren in
het kantoor van Casade aan de Min. Goselinglaan nr 8, waar iedereen gedurende de
openingstijden van Casade (maandag, woensdag en vrijdag in de ochtend) terecht kan.
In 2015 zijn ook de mogelijkheden van een Lokaal Energie Akkoord Dongen (LEAD)
onderzocht, wat in april 2016 heeft geleid tot een collegebesluit om dit samen met ons vorm
te gaan geven. Dit LEAD is een lokale variant van het Nationaal en het Brabants Energie
Akkoord, waardoor we in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in Dongen de
duurzame energietransitie gaan uitvoeren op een manier waar we als Dongenaren
zeggenschap in en profijt van hebben. Door de werkgroep werd eind 2016 een zeer geslaagd
symposium georganiseerd waarbij allerlei betrokken partijen aanwezig waren. Het
resulteerde in de opdracht aan ieder om aan te geven wat hij of zij wil gaan ondernemen om
bij te dragen aan een verdere reductie van energiegebruik en wie men daarvoor nodig heeft.
Momenteel wordt gewerkt aan de volgende fase. In kleine groepen wordt nagedacht over
de te stellen doelen.

Kosten


De kosten die ten laste van het resultaat zijn gebracht, hebben deels een eenmalig karakter:
we hebben voor ruim €20.000 certificaten uitgegeven, waardoor we lid konden worden van
DE Unie (kosten in totaal €10.000). In 2016 is het tweede deel van de entreebijdrage ten
laste van het resultaat gebracht. We zijn nu ook mede-eigenaar van DE Unie, zodat we ook
mee gaan profiteren als DE Unie winst gaat maken.












We hebben i.v.m. de opstart van de energielevering meer aan externe communicatie en de
neon lichtbak in ons kantoor uitgegeven en bleken ook de accountantskosten van vorige
jaren niet volledig te hebben opgenomen. We hebben de administratie en
accountantskosten voor 2016 en volgende jaren tot maximaal €1500 kunnen beperken.
Balans
Als materiële vaste activa is de PV installatie opgenomen welke geïnstalleerd is op een pand
van Vieya (Casade) aan de Min. Goselinglaan. Deze levert voor Energie Dongen de komende
12 jaar een huuropbrengst op en tot slot een bedrag bij overdracht.
Deze investering en ook de kosten voor de energielevering zijn gefinancierd door de
ingelegde ledencertificaten, die op deze manier een goede aanwending hebben gekregen.
We willen dit jaar beginnen met het uitkeren van de 3% rente die we in ons business plan
beloofd hebben.
Ons banksaldo van ruim €17.000 is toereikend om de lopende verplichtingen te kunnen
betalen.
Het Eigen Vermogen is door het verlies in 2014 t/m 2016 en de investering in het
lidmaatschap van DE Unie negatief geworden, maar door de uitgifte van ruim €20.000
ledencertificaten is ons risicodragend vermogen gegroeid, waardoor we aan onze
verplichtingen kunnen blijven voldoen.
Het blijft een aandachtspunt om onze kosten te beperken en inkomsten te verwerven door
activiteiten. We zullen op de ALV een begroting presenteren waar onze verwachte financiële
ontwikkeling in 2017 zichtbaar wordt.

