Verslag Algemene Ledenvergadering Cooperatie De Groene Draad U.A.
24 maart 2022 te Hengelo, Sarinkdijk 19A
Aanwezig: 20 stemgerechtigden
Bestuur:
Gerard Oud – voorzitter, Willem van Kleef – penningmeester, Quirine Dekker –
secretaris. Wegens ziekte kon Martijn Bos – lid – niet aanwezig zijn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom in de schuur van Agrec Zelle
onder het dak waarop de zonnepanelen van de Groene Draad liggen!
Blij met de grote opkomst
2. Voorstellen bestuur
De voorzitter stelt het bestuur voor en betreurt het dat Martijn Bos, specialist op het gebied van
daken en installaties, niet aanwezig kan zijn vanwege corona.
3. Status projecten
Zonnedak op de loods van Agrec Zelle is sinds begin december operationeel. Nu nog met een te
kleine aansluiting waardoor de installatie niet al zijn stroom kwijt kan. Zodra Liander het
onderstation heeft geplaatst en er een aansluiting van 3x80A wordt gerealiseerd dan kan de
volledige productie worden behaald. De SCE regeling biedt voldoende mogelijkheden om wat nu
te weinig wordt geleverd later in te halen. Alle toegekende subsidie wordt uitgekeerd.
Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om de productie zichtbaar te maken op de site.
Voor het project de Roodheuvel in Toldijk is de RVO subsidie aangevraagd en ook de
investeringssubsidie van Gelderland. Van Liander hebben we nog geen reactie op onze vraag of de
aansluiting ook gerealiseerd kan worden.
4. Regelgeving
De SCE regeling die vanaf 1 april 2021 in werking is heeft nieuwe regelgeving tot gevolg. Die was
op het moment dat we de leenovereenkomsten voor het project op Agrec Zelle vaststelden nog
niet helemaal uitgewerkt.
Zodra voor het project de Roodheuvel de RVO subsidie is toegekend zal het bestuur een besluit
voorleggen aan de leden in een ALV. Na vaststelling daarvan wordt aan de leden een SCE
reglement met een informatiedocument en een ledenovereenkomst ter ondertekening
voorgelegd met het verzoek de inleg over te maken. Daarna wordt de installatie in gang gezet.

5. Financiële verantwoording
a) Financieel overzicht
Onderstaand de financiële stukken die zijn gepresenteerd tijdens de ALV.
Er is sprake van een verlengd boekjaar (van Juni 2020 – December 2021).
Het negatieve resultaat van € 2.694 op Balans en Winst- en Verliesrekening kan als volgt
worden verklaard: Er zijn aanloopkosten gemaakt en daar staat nog geen vergoeding voor
geproduceerde zonnestroom tegenover (“de kost gaat voor de baat uit”).
Balans

Winst- en Verliesrekening

b) Begroting / Investering / Uitkering 2022

Nieuwe Installatie 2022
Het project Roodheuvel staat voor dit jaar op de planning om te worden gerealiseerd. Dit
onder het voorbehoud dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan om dit project tot een
succes te kunnen maken.
Opbrengsten
We houden rekening met een lagere opbrengst van Het Zelle omdat we op dit moment een
aansluiting hebben van 3x25A in plaats van de gewenste 3x80A.
De opbrengst voor het nieuwe project De Roodheuvel nemen we voor 2022 nog niet mee in de
begroting.
We hopen dat de opbrengsten uit project het Zelle de kosten voor 2022 te kunnen dekken.
Uitkering aan leden
Met instemming van de ALV is besloten dat er in 2022 nog geen uitkering zal zijn voor de
leden. Afgesproken is om dat eerst in april/mei van 2023 te doen, nadat duidelijk is wat de
opbrengst uit productie en de hieraan gekoppelde subsidieverstrekking heeft opgeleverd.

c) Kascommissie
Er zijn 2 leden van de coöperatie die zich hebben aangemeld voor de kascommissie, te weten:
Ella Groothuis
Wim Gallee
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van Ella en Wim en waarderen het zeer dat zij de cijfers
van de coöperatie willen controleren. Dit geeft meer zekerheid in de financiële
verantwoording. Voorstel is om de cijfers eens per half jaar te controleren, dat lijkt vooralsnog
voldoende.
d) Kwijting bestuur
Na het presenteren van de financiële stukken en het beantwoorden van vragen hierover is de
ALV akkoord gegaan met de Jaarrekening 2021, de Winst- en Verliesrekening 2021 en de
Begroting voor 2022. De ALV verleent hiermee kwijting aan het bestuur.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
6. Voorstel uitkering naar leden
Het bestuur stelt voor om elk jaar na de eindafrekening met RVO (in het 2e kwartaal) de uitkering
naar leden te laten plaatsvinden. Dat betekent, dat de eerste uitkering in voorjaar 2023
plaatsvindt. De ALV is akkoord met dit voorstel.
7. Pauze
8. Benoeming bestuur
a. De mensen van het eerste uur – Ton Fontijn, Erik de Greef en Tamara Sunier (zij was
verhinderd) die deel uitmaakten van de projectgroep De Groene Draad en niet hun deelname
hebben gecontinueerd worden door de voorzitter toegesproken en bedankt.
b. Meindert Dijkstra is uittredend, voorgesteld wordt Willem van Kleef als penningmeester te
benoemen.
Na de oprichting van de coöperatie heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, Willem van
Kleef heeft de rol van penningmeester a.i. op zich genomen. Meindert was een van de mensen
van het eerste uur, wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Omdat hij niet aanwezig is
zullen de bloemen bij hem worden afgeleverd.
Hierbij wordt Willem van Kleef door de ALV benoemd tot penningmeester van de coöperatie.
c. Quirine Dekker, Martijn Bos, Gerard Oud continueren hun rol. De Vergadering gaat akkoord.
9. Rol de Groene Draad in energietransitie
in de statuten stellen we ons tot doel om mee te helpen de energietransitie te realiseren. Naast
de opwekprojecten (postcoderoosprojecten) willen we ons ook richten op besparing en het
bewustwordingsproces bij inwoners. De ALV is positief tegenover deze ideeën en doet enkele
suggesties. Het bestuur belooft met een voorstel te komen en dat voor te leggen aan de leden.
Het bestuur legt uit dat het behoefte heeft om met leden te klankborden over bepaalde
voorstellen en de te volgen koers. Een ledenraad zou zo’n klankbordgroep kunnen zijn. De ALV is
weinig enthousiast over het voorstel om een ledenraad te installeren. Liever komt de ALV dan wat
vaker bij elkaar.

10.Adriaan van Dorth: “hoe ‘t Zelle duurzaam wordt”
Adriaan van Dorth vertelt enthousiast over de historie van het Landgoed ’t Zelle en de
verduurzaming van Agrec Zelle. In zijn woonplaats Steenderen zag hij het voorbeeld van een
energiecoöperatie (Hummelo) en zo ontstond het idee om dit ook op ’t Zelle te realiseren. De
samenwerking met de Groene Draad was snel gevonden. Ook is Agrec Zelle in de aangrenzende
schuur met het ‘machinepark’ helemaal over op elektrisch en is dus een goed voorbeeld van
verduurzaming.
aanvullingen?
11.We kunnen hulp gebruiken
Op de oproep voor iemand die kan helpen om de website en social media bij te houden wordt
geopperd om op facebook een bericht plaatsen. Het bestuur omarmt dit voorstel en komt met
tekstvoorstel.
12.Rondvraag
De ALV geeft de complimenten aan het bestuur dat ze dit project ondanks tegenslag toch
gerealiseerd hebben.
13.Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit
voor een drankje. In het bijzonder wordt Adriaan van Dorth bedankt voor de gastvrijheid!

