Beste leden,
Hierbij treft u het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op 24 mei 2017 heeft plaatsgevonden.
Het thema van de avond was; zichtbare samenwerking. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, laat het ons
weten via: info@energiedongen.nl.
BESLUITVORMING
-

Het verslag van de vorige ALV (mei 2016) is vastgesteld.
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld.
De RvC en het bestuur is decharge verleend.

Het bestuur wenst een continuering van de RvC. Laurens Kuijsters is de huidige voorzitter. Joop van Tongeren
zal in juli 2017 aftreden. Wij danken hem voor zijn inzet! Ron Oostenenk blijft zitting houden in de RvC. Hendrik
van Gerven is voorgedragen als nieuwe lid en aangenomen door de ALV. U kunt de RvC bereiken via:
rvc@energiedongen.nl.
Robert Renard heeft afscheid genomen van het bestuur. Daarmee zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester. 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. Kees de Jong, Anton Euren, Lucien Snoeren en
Karen Westerveen-Brouwer (secretaris) continueren hun rol in het bestuur. Jef Verboven is het bestuur komen
versterken (vanuit zijn deelname aan het bestuur in Hart van Brabant wind).
INFORMATIE
Na informatievoorziening via de ledenvergaderingen en nieuwbrieven, na persoonlijke mails en telefonisch
contact, heeft 100% van de leden toestemming gegeven voor het wijzigen van de statuten! Op 12 april 2017
zijn deze bij de notaris vastgelegd. Veel dank hiervoor gaat uit naar Henk van der Weele!
Wat betreft de ontwikkelingen binnen Spinderwind, valt te vermelden dat momenteel álle procedures in gang
zijn gezet. Na de zomervakantie zal een keuze gemaakt gaan woorden voor een bepaald type windmolen. Dan
is het mogelijk een businesscase op te zetten, waarin de kosten voor de molens en de verwachte opbrengsten
kunnen worden meegenomen. Onlangs heeft Energie Dongen speciale certificaten uitgegeven voor een hoog
risico-investering. We zijn blij dat hier (vlot) voldoende animo voor was. De verwachting is dat elke
deelnemende coöperatie, dit zijn er tien in totaal, ongeveer twee ton bij zal moeten dragen voor het realiseren
van de windmolens. We zullen u nader informeren (middels een informatieavond) zodra de businesscase rond
is.
Vanuit de ALV worden de volgende vragen gesteld:
-

-

-

Wat gebeurt er als we het geld niet bij elkaar krijgen? Er zal binnen de deelnemende coöperaties van HvB-wind en
T-wind een nieuwe verdeling gemaakt kunnen worden. Het is eveneens mogelijk het maximaal af te nemen
certificaten per lid te verhogen. Ook kan een aparte AVL georganiseerd worden om onze leden te raadplegen.
Er wordt gewerkt aan het plaatsen van vier molens op de stortplaats van De Spinder in Tilburg. Het is echter
mogelijk dat er één molen vervalt (door bezwaar). Zijn drie molens nog wel rendabel? Dat is niet duidelijk, maar het
is in ieder geval niet wenselijk.
Wat is de totale investering? Ongeveer tien miljoen euro.
Er bestaan ook kleinere molens, die mensen bij hun boerderij plaatsen. Hoeveel van deze molens zou je voor tien
miljoen aan kunnen schaffen? Deze molens zijn per KWh duurder dan de molens waar nu naar gekeken wordt; zij
zijn niet rendabel bij levering aan het net.

Energie Dongen wil dat Dongen in 2050 energieneutraal is. Om een eerste stap te maken met groene energie
en om inkomsten te generen voor de coöperatie en haar projecten, levert Energie Dongen stroom. We hebben
destijds gekozen voor DE Unie, de enige leverancier die ook een coöperatieve vorm heeft. De afgelopen jaren

is DE Unie telkens uitgekozen als meest groene energieleverancier. Wij zijn nog steeds blij hier deel van uit te
maken. Energie Dongen had als doel om 150 deelnemers te hebben eind 2016. In december konden wij onze
e
50 deelnemer verwelkomen. Momenteel hebben we 63 deelnemers. Hier zijn we erg blij mee, maar het is niet
waar we op gehoopt hadden. In het najaar zal daarom een campagne starten. Momenteel wordt ook facebook
ingezet om Energie Dongen meer op de kaart te krijgen. Daarnaast verwachten we dat het investeren in
Spinderwind een boost zal geven aan de energielevering; men krijgt dan namelijk de eigen opgewekte energie
in huis. Onze oproep aan u als lid is om energie bij ons af te nemen en om met uw buren over energielevering
te spreken en hen te enthousiasmeren voor Energie Dongen. Ook kunt u onze berichten via Facebook te delen.
Aanmelden kan via onze website: www.energiedongen.nl. Klik op ENERGIELEVERING en vervolgens op het
logo. Kom voor meer informatie langs op de Min. Goselinglaan nr. 8 (op ma-wo-vr tussen 9.00 en 12.00 uur).
Ook kunt u ons bereiken op: 0162-238000 en via energie@energiedongen.nl.
Vanuit de ALV worden de volgende vragen gesteld:
-

Wanneer zal het mogelijk zijn om het eigen verbruik te monitoren? DE Unie is dit momenteel aan het ontwikkelen.
Het bestuur van Energie Dongen zal het in de komende ALV van DE Unie navragen.
e
‘Ik ben geschrokken van de slechts 50 deelnemer in december, zeker gezien het aantal leden die via Energie
Dongen zonnepanelen op hun dak hebben liggen.’ Wij vinden dit ook zeer spijtig. Sommige leden hebben echter
nog een contract van drie jaar lopen. Er zijn energieleveranciers die boetes afkopen. DE Unie denkt over zo’n
tijdelijke actie na (als pilot). De vraag is of het de investering waard is en of er sprake blijft van gelijke behandeling
van coöperatieleden.

In samenwerking met de energiecoöperaties uit Loon op Zand en Waalwijk en woningbouwcorporatie Casade is
de actie ‘Groen is goed (te) doen’ opgezet. Er zijn drie projecten waarbij Casade de daken van hoogbouw
beschikbaar stelt voor zonnepanelen van huurders. Huurders kunnen voor 160 euro een paneel aanschaffen
(maximaal acht) en energiebelasting terugvragen. Er wordt gebruik gemaakt van de Postcoderoos. Er is
daarnaast ook een Postcoderoos project voor particulieren mogelijk. Eigenaren stellen hun dak vooral uit
ideologie ter beschikking; er is sprake van slechts een kleine vergoeding. Energie Dongen is op zoek naar
huiseigenaren die hier interesse in hebben! Neem daarvoor contact op met info@energiedongen.nl!
Vragen vanuit de ALV:
-

-

Moet je lid zijn van Energie Dongen om deel te mogen nemen? Nee, dit hoeft niet, maar de meeste deelnemers
worden dit wel.
Zijn de zonnepanelen eigendom van Casade? Nee. De daken zijn van Casade, maar de zonnepanelen zijn van de
coöperatie (Groen is goed (te) doen) die in eigendom is van de huurders die de zonnepanelen hebben gekocht.
Wat gebeurt er als je verhuist? Blijf je in binnen de postcoderoos wonen, dan gebeurt er niets. Ga je buiten de
postcoderoos wonen of verhuis je naar een koopwoning, dan komt het recht op energiebelastingteruggave te
vervallen. De panelen kunnen worden overgedragen aan een ander lid, een nieuw lid of aan de coöperatie Groen is
goed (te) doen. Zie voor meer informatie www.groenisgoedtedoen.nl.
Waarom leggen we geen zonneweiden aan? Het gaat veelal om grote projecten van vele duizenden zonnepanelen.
Dit vraagt om een geschikt en beschikbaar terrein. Er moet een infrastructuur aangelegd worden en er moeten
grote voorzieningen getroffen worden om het terrein geschikt te maken voor de zonnepanelen. Tevens dient er een
zware netaansluiting te worden gerealiseerd die veel geld kost. Daarnaast moet het terrein afgeschermd worden
met bv. een hekwerk. Dit terwijl er ook volop daken aanwezig zijn die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Energie Dongen en de gemeente Dongen hebben als doel om het energieverbruik terug te dringen (via
zakelijke en maatschappelijke instellingen) en werken samen om het Lokaal Energieakkoord Dongen (LEAD)
vorm te geven. Er is in het najaar van 2016 een goedbezocht symposium georganiseerd en er zijn verschillende
werkgroepen gevormd die na gaan denken over het verminderen van het energieverbruik in Dongen. De
gemeente heeft daarnaast een regiodeal gesloten, waarin afgesproken is dat energieneutrale woningen
gerealiseerd worden. Ook moeten 3.000 particuliere woningen minimaal twee labelsprongen beter gewaardeerd
worden. Binnen Hart van Brabant wil men daarnaast de energietransitie versnellen. Ook de gemeente Dongen
heeft zich gecommitteerd aan de bewustmaking van energiebesparing onder haar burgers.
Vragen vanuit de ALV:
-

Doen bedrijven mee om energiezuiniger te worden? Ja, één van de groepen vanuit het symposium richt zich op het
bedrijfsleven en wordt bewogen om in samenwerking na te denken over energiebesparing.

-

-

Waarom moeten we nu minder energie gaan gebruiken als straks alle energie groen opgewekt kan worden? Ook
zonnepanelen en windmolens moeten geproduceerd worden; hoe minder energiegebruik, hoe langer zij meegaan.
Het is wel zo dat voornamelijk het verminderen van het gasgebruik belangrijk is. Momenteel vindt er al veel
elektrificatie plaats.
Een tip: Er zijn verschillende subsidieregelingen vanuit de overheid. Als u in zee gaat met een leverancier (bij bv.
het plaatsen van zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp), vraag die dan de subsidies voor u te regelen.

TER AFSLUITING
Er wordt hard gewerkt aan zichtbare samenwerking met veel verschillende partijen!
We zijn dringend op zoek naar een penningmeester! Ben u degene die wij zoeken of kent u iemand die het
bestuur kan komen versterken, neem contact op via info@energiedongen.nl.
De volgende ALV zal plaatsvinden in mei 2018. Mocht er eerder advies nodig zijn of dient de ALV een besluit
goed te keuren, dan zal eerder een vergadering gepland worden.

