Agenda Algemene Ledenvergadering Energie Cooperatie Lek en IJssel Stroom 2021
Datum: 12 april 2021
Locatie: via Zoom
Aanwezig: Dick Nederend, Walter Schalkwijk, Drees Brunt, Jan Knopper, Cris Post
Leden, zie ledenlijst
•

•

•

•

•

Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast er zijn geen aanvullende
agendapunten.
Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt zichzelf en haar vrijwilligers voor. De voorzitter doet een uitgebreide
oproep voor openstaande vacatures voor vrijwilligers.
De algemene leden vergadering benoemt het bestuur.
Terugblik 2020
De secretaris geeft – samen met de voorzitter en algemeen bestuurslid- een uitgebreide
toelichting op de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. Zie voor een uitgebreidere
tekstuele toelichting, het jaarverslag.
Chat vragen en Stellingen deel 1
Er vindt een ronde plaats met 4 stellingen over actuele items met betrekking tot duurzame
energie in de Lopikerwaard.
Jaarrekening 2020 en Begroting 2021
Goedkeuring financiële stukken
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de financiën over het boekjaar
2020 alsmede een toelichting op de begroting voor 2021.
De begroting wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
De kascommissie bestaat uit de heer Van Well en de heer Snoek. Zij hebben op 2 april
2021 de financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Aanvullend heeft
de kascommissie het bestuur een advies gegeven ten aanzien van een regelement
voor bestuursvergoedingen.
Decharge bestuur
De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
Benoeming nieuwe Kascommissie
Leon Snoek maakt in het boekjaar 2021 wederom deel uit van de kascommissie. Ronald
Landman en Pieter van den Berg geven zich op als leden van de kascommissie.
Waarbij Ronald Landman toetredend lid van de kascommissie ipv Joop van Well voor
het boekjaar 2021. Pieter van den Berg is reserve lid.

• Contributie 2021 en 2022
Voorstel: voor 2021 wordt de contributie vastgesteld op EUR 20,--.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Voorstel: voor 2022 wordt de contributie vastgesteld op EUR 10,--.
Er worden enkele vragen gesteld over het hoe en waarom van de contributieverlaging.
Na uitleg van het bestuur wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.
•
Chat vragen en Stellingen deel 2
Er vindt een ronde plaats met 5 stellingen over actuele items met betrekking tot duurzame
energie in de Lopikerwaard.
•
Rondvraag
1) Voorstel voor volgende vergadering: model voor participatie en financiering verder
uitleggen.
2) Repowering de Copen: is het mogelijk met molens die kleiner zijn dan degene die er nu
worden voorgesteld (tip hoogte 240 meter)?

De businesscase met kleinere molens is op dit moment niet passend. Met andere woorden
de exploitatie kan niet uit met kleinere molens. Daarnaast bepaald de gemeente Lopik wat
voor een soort molens er komen te staan en zij hebben hier nog geen besluit overgenomen.
3) Wanneer je een rieten dak hebt en een alternatief wilt om toch zonnepanelen te nemen
wordt op dit moment weerstand ervaren, ook bij gemeente, wat is hiermee te doen?
We zijn als energie coöperatie in gesprek met de gemeente Lopik over de mogelijkheden om
kleinschalige projecten voor zon op land toe te staan. Het beleid is nu onduidelijk. We
hebben de gemeente gevraagd hier duidelijkheid in te geven.
4)

Is er ervaring met een inductieketel?
Er zijn geen ervaringen te delen over de inductieketel.
5) Hoe verhoudt zich de samenstelling van de energie coöperatie zich tot de verenigde
gemeente in de RES (aanvullend zit daar ook Woerden bij). Kan dit tot problemen leiden?
Dat ligt niet in lijn der verwachting. De contacten met de gemeente Woerden is goed. Met
name omdat gemeente Oudewater een intensieve samenwerking heeft met de gemeente
Woerden.
6) Zijn de mogelijke molens in Lopik net zo hoog als de molens in Hagestein?
Het is niet bekend hoe hoog de molens in Hagestein zijn. Waarschijnlijk lager dan 240 meter
tip hoogte.
7) Wie is eigenaar van de grond onder de molens? Dit ivm de vergoeding?
Er geldt een sociale grondvergoeding waarbij meerdere partijen die nabij de molens
gevestigd zijn, een vergoeding krijgen.
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Sluiting

