Jaarverslag Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen UA over 2017
Toelichting op de bestuurssamenstelling gedurende 2017
Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen bestaat uit Laurens Kuijsters en Ron Oostenenk. De heer Hendrik van
Gerven had zich bereid gevonden om eveneens lid te worden van de RvC onder de voorwaarde dat
er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zou zijn. Het bestuur heeft hier gevolg aan
gegeven. Gezien de kosten voor deze verzekering op dit moment te hoog zijn in vergelijking met de
omzet die gedraaid wordt, is het nog niet gelukt een passende verzekering af te sluiten. Derhalve
heeft Hendrik geen zitting genomen.
Bestuur
Sijtze Brandsma heeft de rol als voorzitter op zich genomen. Karen Westerveen is secretaris. Anton
Euren, Kees de Jong, Lucien Snoeren en Jef Verboven zijn bestuursleden. Het bestuur heeft Cees
Barel als nieuwe penningmeester mogen verwelkomen.
Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over 2016
Omzet
De omzet is in 2017 bijna verdubbeld ten opzichte van 2016 naar ruim zesduizend euro door de
inkomsten uit energielevering. We verwachten dat dit in 2018 verder zal toenemen met daarbij extra
groei door meer contributie en uitkering van rendement van de hoog risico investering van
Burgerwindpark de Spinder.
In 2017 heeft Energie Dongen zich voornamelijk beziggehouden met:


Burgerwindpark de Spinder: Zoals gepresenteerd in ons laatste Energiecafé is dit project nu
dicht bij realisatie; vergunningen zijn onherroepelijk en SDE is toegekend. We zijn nu bezig
een gezamenlijke coöperatie Spinderwind te vormen met alle 11 betrokken coöperaties in
Hart van Brabant. In de komende tijd dient het eigen vermogen door de leden van de
deelnemende energiecoöperaties (w.o. Energie Dongen) ingelegd te worden door de
aanschaf van Spinderdelen. Dan kan de financiering en de bestelling van de molens
plaatsvinden. Medio 2019 kan er dan gebouwd worden en kunnen ze al gaan draaien. In de
komende jaren kan onze participatie in deze molens een aanzienlijke bijdrage geven aan ons
resultaat en financiële positie.
OM: Er heeft een naamsverandering plaatsgevonden. Duurzame Energie Unie (DE Unie) gaat
nu door het leven als =OM nieuwe energie. Op alle correspondentie over energielevering,
waaronder de jaarafrekening, komt u deze nieuwe naam, IOM, tegen.
Energie Dongen heeft nu meer dan 100 deelnemers, wat minder is dan oorspronkelijk
begroot, maar toch een mooie ontwikkeling. Gestaag neemt het aantal deelnemers ook toe.

We verwachten dat uit het postcoderoosproject Dressuurstal Marjolein Verharen en de
Spinderdelen nieuwe leden en klanten zullen voortkomen.
De zomeractie die in 2017 is gehouden heeft 20 nieuwe deelnemers opgeleverd. Deze actie
hield in dat bij overstappen een korting op het vastrecht aan de deelnemers gegeven werd.
Mogelijk wordt deze actie in 2018 herhaald.


Lokaal Energie Akkoord Dongen (LEAD): In 2017 hebben slechts enkele bijeenkomsten
plaatsgevonden binnen het LEAD. In 2016 was er het succesvolle symposium en in vervolg
hierop werden diverse werkgroepen geformeerd rond bepaalde thema’s met elk een
voorzitter vanuit de LEAD-groep. De voorzitter zou mensen benaderen om een verkennend
gesprek aan te gaan om vast te stellen hoe energiebesparing binnen die groep wordt
beleefd. Helaas lukte het niet alle groepen om bij elkaar te komen. Tijdens een van de
bijeenkomsten werd door de vertegenwoordigers van de gemeente aangegeven dat er op de
personele ambtelijke bezetting zou worden bezuinigd. Dit werd door allen als
onaanvaardbaar beschouwd. Er werd besloten dat vanuit deze groep de wethouder zou
worden gevraagd om op deze beslissing terug te komen. Temeer omdat de LEAD-leden
overduidelijk vinden dat de gemeente de regierol moet vervullen bij de energietransitie.
Door ziekte van Mark Rosa (gemeente) zijn de activiteiten nagenoeg tot stilstand gekomen.



Verduurzaming bestaande woningvoorraad: We zijn al geruime tijd met de gemeente
Dongen en een aantal lokale ondernemers uit de bouwwereld in gesprek hoe we de
woningen in Dongen goed geïsoleerd en van het gas af kunnen krijgen. Er is nu een opzet
gemaakt waarin we regionaal samenwerken, een professionele partij inhuren voor het
energieadvies en gaandeweg zelf steeds meer kennis gaan opbouwen over hoe we inwoners
kunnen helpen de maatregelen te nemen en terug te verdienen. We hopen binnen een paar
maanden volop aan de slag te kunnen met energieadvies en goede aanbiedingen voor
isolatie en andere maatregelen.



Groen is Goed (te) doen: In het hele werkgebied van Casade wilde o.a. Energie Dongen
duurzame opwek voor huurders mogelijk maken. Helaas was er te weinig animo om het
project voort te zetten. Energie Dongen neemt een model voor een businessplan mee, dat
aangepast in te zetten is voor nieuwe postcoderoosprojecten.



Postcoderoosproject Dressuurstal Marjolein Verharen: Zoals al uitgebreid aan de orde is
geweest op ons energiecafé op 8 mei 2018, zijn we ver gevorderd met de ontwikkeling van
een project op een dressuurstal aan Doelstraat 7 te Dongen (bij het kanaal). Er worden 450
zonnepanelen geplaatst, waar onze leden in kunnen investeren via de Regeling Verlaagd
Tarief (ook wel postcoderoosproject genoemd), waarna ze de energiebelasting op hun eigen
energierekening terug kunnen krijgen. We hopen hier voor de ALV mee van start te kunnen
gaan.

Kosten/Resultaat




De kosten die ten laste van het resultaat zijn gebracht, hebben voornamelijk te maken met
de start van het uitkeren van rendement over de in (en voor) 2016 uitgegeven certificaten.
We hebben de kosten voor adverteren, administratie- en accountantskosten in 2017
beperkt.
Beperking van de kosten en stijging van de omzet heeft een positief resultaat van ruim twee
duizend euro opgeleverd. We verwachten een verdere stijging van het resultaat in de
komende jaren, wat het mogelijk maakt meer coöperatieve projecten te realiseren.

Balans









Als materiële vaste activa is de PV-installatie opgenomen die geïnstalleerd is op een pand van
Casade aan de Minister Goselinglaan. Deze levert voor Energie Dongen de komende 11 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.
Dit jaar zal opnieuw 3% rente uitgekeerd worden aan certificaathouders die lid zijn.
Ons banksaldo van ruim € 12.000 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, nu =OM nieuwe energie, negatief gebleven, maar door hogere
inkomsten en uitgifte van certificaten is ons risicodragend vermogen gegroeid, waardoor we
aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen.
We willen onze kosten blijven beperken en meer inkomsten verwerven door activiteiten. We
zullen op de ALV een begroting presenteren waarin onze verwachte financiële ontwikkeling
in 2018 zichtbaar wordt.

