
Verslag ALV energiecoöperatie SonEnergie u.a.
Datum: 18-05-2017, 20:00 uur.
Locatie: Café Expreszo in de sporthal De Landing in Son en Breugel,

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 18
leden, er zijn 10 afmeldingen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.   De voorzitter staat een ogenblik stil bij het overlijden van Frans Zaal, één van de
grondleggers van de coöperatie.

3. Er zijn geen Ingekomen stukken.

4. Het verslag van de ALV 26-05-2016 (zie website) wordt met instemming goedgekeurd.

5. Theo van der Ros wordt unaniem en met applaus benoemd tot secretaris.

6. Jan Frans doet verslag van de activiteiten in 2016 (zie website) en constateert dat
SonEnergie op vele diverse energie-terreinen actief is

7. Henk presenteert de Balans en Winst- en Verliesrekening 2016 (zie website)

8. De Coöperatieraad doet verslag van haar bevindingen, zie de betreffende bijlage. De
financiële stukken van de penningmeester geven een juist beeld van de stand van zaken.
De coöperatieraad stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
beleid hetgeen met applaus werd beantwoord. Wel was er nog een advies: blijf investeren in
een goede communicatie met de lokale overheid.

9. De jaarrekening 2016 wordt met instemming van de vergadering (en de accountant)
vastgesteld.

10. Samenwerking met de Gemeente Son en Breugel. De wethouder had bij zijn aantreden en
kennismaking aangegeven als partners van de coöperatie SonEnergie en
SonenBreugelverbindt te willen samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen
verband houdend met duurzaamheid. (gemeentelijke beleidsnota “duurzaamheid 2016-2020
met een doorkijk naar 2030”) Het heeft het bestuur verbaasd in de krant te lezen dat de
gemeente, samen met 14 andere regiogemeenten, in zonnepanelen gaat handelen met een
vorm van financiering voor particulieren. SE wordt wel genoemd in de aankondiging en in de
gemeentelijke beleidsnota maar er is geen overleg geweest. Luc heeft een (financieel)
vergelijk gemaakt met het voorstel van het bestuur. Er blijken grote verschillen. In de analyse
van het SE bestuur is geconstateerd dat dit met name voor mensen met beperkte eigen
middelen minder gunstig lijkt vanwege de lange terugverdienperiode en de onzekerheid over
de toekomst van de salderingsregeling. Op het eerstvolgende overleg met de regionale energie
coöperaties zal Jan Dirk dit onderwerp bespreken.



 Het lijkt zinvol met de gemeente over de regionale ontstane situatie te gaan praten om af te
spreken wie dit gaat uitleggen aan de inwoners.
Verder verzoeken de leden het bestuur om helder te communiceren naar zowel de inwoners
als de gemeente wat het standpunt is van SE in deze.

11. De begroting 2017 van de penningmeester wordt aangenomen, SonEnergie is na een
groeiperiode in stabiel vaarwater beland. De contributie 2017 wordt op € 20 gehouden.

12. De penningmeester Henk Hogeweg heeft aangegeven zijn taken graag te willen
overdragen aan een opvolger. De voorzitter bedankte hem voor zijn inzet en had lovende
woorden en memoreerde dat Henk zich vanaf het eerste uur heeft ingezet voor SonEnergie en
node gemist zal worden. Zijn dank ging vergezeld van een fles met inhoud. Henk gaf
(gelukkig) aan, aan te blijven tot een opvolger gevonden is. Dat is op deze avond nog niet
gelukt.

13. De rondvraag was aanleiding tot een discussie over ons ambitieniveau en de daaraan
gelieerde toekomstige activiteiten (Marianne Wagemans). De voorzitter stelt voor dit
belangrijke onderwerp op een volgende vergadering uit te diepen.  Jan-Dirk geeft aan dat
SonEnergie aanwezig was op 12 mei bij de TU/e over Energy research en geeft de gegevens
door aan Arnold van den Broek(Coöperatieraad) . Jan-Dirk zal gebruik maken van de gratis
cursus van de gezamenlijke energie coöperaties (3 dagen) en memoreert dat hij de
“salderingsproblematiek” wederom onder de aandacht zal brengen. Jan-Dirk zal op 2 juni een
gratis VNG cursus volgen in Utrecht

14. De voorzitter sluit de jaarvergadering met dank aan de inbreng van alle aanwezigen.

Hij sluit af met de mededeling dat de voordracht van Theo van der Ros over de opties van
energieopwekking op lange termijn, door tijdgebrek wordt doorgeschoven naar de volgende
bijeenkomst.


