
Verslag ALV energiecoöperatie SonEnergie u.a.

Datum: 31 mei 2018, 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. De agenda wordt
ongewijzigd samengesteld.

2. Mededelingen
Aanwezig zijn 19 Leden en 6 hebben zich afgemeld.

3. Ingekomen stukken
De voorzitter en bestuurslid Van Arkel leggen uit wat de AVG inhoudt en wat SonEnergie
gedaan heeft. Alle leden zijn via een mail op de hoogte gebracht van het nieuwe privacy
beleid van SonEnergie. De leden kunnen zich vinden in dit beleid en daarmee wordt het
privacy beleid goedgekeurd en vastgesteld.

4. Goedkeuring verslag ALV 18-05-2017
De leden kunnen zich vinden in het verslag en daarmee wordt het verslag goedgekeurd en
vastgesteld.

5. Jaarverslag 2017
Voorzitter memoreert in zijn algemeenheid dat 2017 een bijzonder jaar was. We gaan naar
een gasloze toekomst, er is een nieuwe privacy wetgeving, de gemeente Son en Breugel is
hard aan het trekken aan duurzaamheid en heeft gevraagd aan SonEnergie en
SonenBreugelVerbindt daarin mee te helpen.

Meer specifiek naar SonEnergie vertelt hij wat voor een activiteiten er allemaal geweest zijn
(zie bijlage met de presentatie). Het aantal leden is gegroeid van 114 naar 138. Er wordt
uitvoerig stil gestaan bij de projecten binnen het burgerinitiatief “Wij doen het groen”. “Wij
doen het groen” wordt getrokken door SonEnergie en SonenBreugelVerbindt in nauwe
samenwerking met de gemeente.

Marianne Wagemans vraagt meer ambitie. Voorzitter antwoordt dat die ambitie binnen de
leden moet zitten zodat het bestuur die kan mee helpen uitvoeren.

Er ontstond een levendige discussie over zonneweides, warmtepompen, saldering enz.

6. Balans, Winst en Verliesrekening 2017
De penningmeester a.i. doet verslag.



Wim van der Hooft vraagt naar de afschrijving van de warmtebeeldcamera. Hij adviseert om
die camera voor € 1 op de balans te laten staan.

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

7. Bevindingen Coöperatieraad
De coöperatieraad doet verslag van haar bevindingen.  De financiële stukken van de
penningmeester geven een juist beeld van zaken. De coöperatieraad stelt de vergadering
voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Vergadering applaudisseert.

De heren Arnold Van de Broek en Erik van Rossum geven aan te willen stoppen en vragen de
vergadering mee te denken in opvolging.

8. Vaststellen jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 wordt met instemming van de vergadering vastgesteld.

9. Begroting en contributie 2018
De penningmeester toont de begroting waar wederom een positief saldo uitkomt.
Mogelijkheden van contributieverlaging enz is genoemd. Maar ook gedachtes om een flyer
over zonnepanelen te produceren en mee te versturen met de lokale krantjes.
Uiteindelijk wordt de Begroting 2018 goedgekeurd, en de contributie blijft € 20.

10. Benoeming nieuwe penningmeester Noud Heuvelmans
Noud stelt zichzelf voor en de vergadering is heel blij dat er een opvolger gevonden is voor
Henk Hogeweg. De vergadering is het dan ook geheel eens met de benoeming van Noud
Heuvelmans als penningmeester van de energie coöperatie SonEnergie. De voorzitter
overhandigt hem een flesje wijn en een bloemetje voor zijn vrouw.
Ook de nu echt vertrokken penningmeester a.i. Henk Hogeweg krijgt een flesje wijn met de
complimenten dat hij, ondanks dat hij afgetreden was, toch als penningmeester is blijven
doorgaan.

11. Aftreden Jan-Dirk van Arkel en Jan Frans Brouwers in mei 2019
Volgens de statuten moeten leden van het bestuur na 6 jaar opstappen. Daaronder vallen nu
2 oprichters van SonEnergie. De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich aan te
melden als nieuw bestuurslid. En gelukkig zijn er al leden die dat zouden willen.

12. Rondvraag
Wop van der Werp vraagt naar een antwoord op zijn schriftelijk vraag. Over het
schoonmaken van zonnepanelen, stand van zaken van warmtepompen, accu’s, elektrische
boilers en elektrisch koken. Voorzitter zegt toe hier nog een keer in te duiken.
Marianne Wagemans komt nog met ideeën voor een energie café tw. wateroverlast tijdens
hoosbuien en wat kan de burger hiermee; de bewoner van de Australiëlaan vragen waarom
hij zijn huis inpakt als een ijsdoos.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de jaarvergadering met dank aan de inbreng en komst van de leden en
biedt hen nog een drankje aan bij de bar.



Bijlage: Privacy beleid SonEnergie

Hierna was er nog een energie Café “grip op Energie”.


