DONGENSTROOM
Verslag Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 25 juli 2018
Locatie: de Viersprong
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Doel: Deelnemers informeren over de stand van zaken.
1. Aanwezig: ongeveer 20 leden ( 6 afmeldingen) ,
Totaal leden project Zonnestroom dak dressuurstal Marjolein Verharen: 36
2. Succes
Voorzitter Anton Euren geeft aan dat er sprake is van een groot succes. In korte tijd waren de
panelen verkocht en was er een overschrijving. De afgewezenen hebben allemaal persoonlijk bericht
ontvangen. Zij zijn op een reservelijst geplaatst en zullen voorrang krijgen bij en een volgend project.
3. Organisatie is Coöperatie UA (Uitgesloten aansprakelijkheid)
Waarom Coöperatie:
- Meest gunstige bestuursvorm
- Leden zijn mede-eigenaar en hebben inspraak
- Verantwoording rust bij alle leden, w.o. bestuur
Bestuur= oprichtingsbestuur bestaande uit 3 bestuursleden van Energie Dongen (Anton
Euren, voorzitter; Sijtze Brandsma (penningmeester) en Lucien Snoeren(secretaris).
Binnen een half jaar na afsluiting van het eerste boekjaar (dus medio juni 2019) moet een
definitief bestuur worden gekozen uit de leden. Eén bestuurslid zal Energie Dongen blijven
vertegenwoordigen.
Denk alvast na over bereidheid om over een jaar plaats te nemen in het bestuur.
Statuten zijn vastgelegd bij notaris (zie website)
Huishoudelijk regelement (zie website)
4. Postcoderoos (PCR)
Deelnemers ontvangen 15 jaar lang de energiebelasting terug. Totaal opbrengst van het dak wordt
gedeeld door het aantal panelen. Eigenaren krijgen momenteel zo’n € 31,80 per jaar per paneel
terug. Uitbetaling geschiedt door de energieleverancier bij de jaar afrekening.
In de toekomst gaat regeling veranderen. De energiebelasting gaat in stapjes in twaalf jaar omlaag.
Er komt een vervangende regeling in de vorm van een vergoeding voor de geproduceerde stroom.
5. Financiering
De prijs van € 190,- per paneel is ongeveer de helft van de werkelijke kosten (aansluiting Enexis,
omvormers etc.) . Het overige bedrag wordt gefinancierd door Coöperatie Energie Dongen. Enkele
leden van E.D. hebben een bedrag uitgeleend tegen een rente van 3,5 %. Deze lening wordt afgelost
met de opbrengst van de geproduceerde stroom.
De leden van Dongenstroom betalen dus relatief weinig, maar profiteren volledig van de
kwijtschelding van de energiebelasting (hefboomwerking).
6. Recht van opstal is ondertekend door de eigenaren. De eigenaren nemen 30 panelen af en
worden na 15 jaar eigenaar van de panelen. In jaar 16 en 17 gaat de opbrengst nog wel naar
Energie Dongen.

7. Aansluiting Enexis.
Verwacht was een aansluiting van 2 maal 3 x 80 ampère. Dat kan alleen bij twee WOZ-objecten.
Nu moet er 3 x 160 ampère worden gerealiseerd. De aansluiting vindt plaats bij de tennishal . Dus
350 meter kabel. De kosten bedragen € 17.000 .
Te verwachten aansluiting pas november. Aanbetaling is reeds verricht.
8. Panelen
Totaalopbrengst : ca. 100.000 kWh per jaar.
Wellicht wordt gekozen voor een paneel met een hogere opbrengst 280 Wp of meer. Aantal panelen
is 415 (geschat was 454). Opbrengst is dus lager.
Om de meerkosten ( Enexis en minder panelen) te bestrijden zijn er twee scenario’s:
1. Verhogen van de bijdrage per paneel naar 205,2. Jaarlijks een extra bijdrage van € 1,25 per paneel.
Meerderheid leden kiest voor scenario 2. Dat betekent dat over aanpassing van de extra
bijdrage jaarlijks kan worden gesproken op de ALV. Degene die voor de andere optie kiezen
zijn niet tegen optie 2.
9. Overeenkomst tussen Coöperatie Energie Dongen en Coöperatie Dongenstroom.
Energie Dongen bepaalt het beleid van Dongenstroom. Er komen nog meer projecten die vallen
onder Dongenstroom.
Energie Dongen voert de administratie uit (€ 415 per jaar)
Leden van energieleverancier OM| betalen geen kosten.
Voor overige energieleveranciers betalen leden € 1,50 per paneel per jaar.
Margevergoeding van OM|: Voor elk nieuw lid ontvangt Energie Dongen € 50,- als stroom en gas
worden afgenomen.
10. Financiën, korte samenvatting
Eenmalige investeringskosten
- Aanschaf panelen
- Notaris
- Enexis
- Bestrating Verharen
- Projectmanagement
- Productiemeter
- Totaal

€ 81.700
€
950
€ 17.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 1.350
€ 103.500 (excl./ BTW)

Baten: stroomopbrengst +/- € 4.400 (1ste jaar)
Onderhoud
€ 650
Enexis
€ 1.005
Administratie ED
€ 415
Bijdrage leden (€ 1,25/pan) € 480
Kosten
Rente financiering:

€ 2.163 of € 2.665 afhankelijk van optie 1 of 2.

11. Overeenkomsten
Alle deelnemers hebben tot nu in tweevoud twee documenten(leden- en participatieovereenkomst
Dongenstroom) ondertekend. Na ondertekening door voorzitter krijgen de leden één exemplaar van
elk retour.

12. Diverse vragen
Verzekering
Er is een gangbare verzekering afgesloten. Kosten vallen mee. Er komen zelden schades voor bij
zonnepanelen
Opslag
In de toekomst kan het zijn dat de opgewekte stroom wordt opgeslagen. De techniek is daarvoor op
dit moment nog niet toereikend.
Schoonmaken panelen
In principe regenen de panelen regelmatig schoon. Indien anders dan kan de ALV kiezen voor extra
wasbeurt.
Monitoring
Elk lid kan niet volgen wat de opbrengst van de panelen is. Wel maandelijks vast te stellen en
realtime op de website.
Kwaliteit panelen
Ze behoren tot de Top 5.
Aantal omvormers:
Het aantal omvormers bedraagt 4
Rendement:
Het overall rendement 13 %
Terugverdientijd:
De terugverdientijd bedraagt ruim 6 jaar

Lucien Snoeren (secretaris)
Dongen, 26-7-2018

