Notulen – 7e ALV 21 mei 2016

Notulen 7e Algemene Leden Vergadering
De Groene Reus Coöperatie u.a.
d.d. 21 mei 2016
Aanwezigen:
Dhr. Bink, dhr. Bolt, dhr. Burlage, dhr. Grootenboer, mevr. Heijdra, dhr. Hemmen, dhr. Hogendorp, dhr. Kuiper,
mevr. Lasschuit-van Ginkel, mevr. Niëns, dhr. Sloothaak, dhr. Teerds (dagvoorzitter), dhr. Vos.

Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening 14.00 uur (dagvoorzitter)
Goedkeuring notulen vorige ALV (dagvoorzitter)
Vaststellen agenda (dagvoorzitter)
Terugblik (Robert Hemmen)
a. Vrijwilligersteam
b. Energielevering
c. Wijkcollectieven
d. Sportverenigingen
e. Zonnestroomcentrales
5. Vooruitblik op 2016 - 2017 (Robert Hemmen)
6. Financiële update coöperatie en BV (Niek Bink)
7. Bevindingen Kascommissie (Tineke Lasschuit)
8. Décharge Kascommissie (Niek Bink)
9. Voorstel: Nieuwe voorzitter (dagvoorzitter)
10. Voorstel: opzetten windcoöperatie (Niek Bink)
11. Overzicht acties en besluiten (dagvoorzitter)
12. WVTTK (dagvoorzitter)
13. Afsluiting (dagvoorzitter)

1. Opening
Robert Hemmen opent de vergadering om 14.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. Hugo Teerds is
dagvoorzitter.

2. Notulen vorige vergadering (7 november 2015)
Ad 6a. Bij de ingebruikname van de zonnestroomcentrale op de Rabotoren is de pers uitgenodigd; er was een foto +
bijschrift in Almere Dichtbij, en een artikel in het interne Rabo blad.
Ad 9. Te nemen besluiten en acties:

-

Advies Triodos over De Groene Reus als groene belegging: …?

-

Windenergie: in de volgende vergadering zal een voorlopig? voorstel worden besproken.

De vordering op Ecoland is geïnd.
Vrijwilligers zullen op termijn naar rato van uren worden uitbetaald (met een wettelijk maximum van 7 uren per
week). Alle vrijwilligers zijn via de Vrijwilligerscentrale Almere verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.
Kascommissie: Er ligt een voorstel voor procedures en de opvolging van de Kascommissie.

3. Agenda vaststellen
Er zijn geen toegevoegde agendapunten.

4. Terugblik
Robert Hemmen (voorzitter Raad van Bestuur) geeft een toelichting per project:
a. Vrijwilligersteam: Het team bestaat nu uit 16 vrijwilligers (incl. Bestuur en Raad van Toezicht).
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b.

c.

d.
e.

Energielevering: Vanaf 1 oktober 2015 levert De Groene Reus groene energie (groene stroom en verduurzaamd
gas). Het aantal klanten bedraagt 30, er is een break-even bij 200 klanten. Klanten zijn gebeld om hun ervaring
te peilen. Deze is onverminderd positief wat betreft gang van zaken bij overstap, tijdigheid, hulp etc.
Wijkcollectieven: In het kader van Almere energieneutraal in 2022 heeft de gemeente Almere De Groene Reus
verzocht twee wijkcollectieven op te starten: Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt. Voor de veertig gratis
aangeboden energiescans (budget gemeente) waren 84 aanmeldingen. 53 Huishoudens hebben zich opgegeven
voor één of meer producten (De Groene Reus ontzorgt en door gezamenlijke inkoop is er ook een
schaalvoordeel). Het concept slaat aan en het plan is dan ook om tweemaal per jaar bijeenkomsten te
organiseren voor bewoners.
Sportverenigingen: De Groene Reus is door de gemeente Almere ingehuurd om zes sportverenigingen te
verduurzamen (LED-veldverlichting, zonnepanelen, etc).
Zonnestroomcentrales: De eerste zonnecentrale is vorig jaar gerealiseerd op de gymzaal in Almere Poort. Het
verzoek om de SDE+ subsidie die verleend was voor de centrale op het Oostvaarderscollege over te hevelen naar
het project Zorggroep Almere is afgewezen. Het Bestuur heeft bezwaar aangetekend. Wordt vervolgd. Leden
worden opgeroepen vooral met tips te komen als zij een potentieel duurzaam project zien voor De Groene Reus.
In het algemeen gaat het verdienmodel voor De Groene Reus uit van betaalde adviesuren en een
opslagpercentage voor levering van materialen (LEDs, zonnepanelen etc.)

5. Vooruitblik op 2016 - 2017
Robert Hemmen licht toe:
a. Energielevering: Doel is om per 31-3-2017 duizend klanten te hebben; dit is een ambitieuze doelstelling. Het
Bestuur wil graag de bestaande leden daarbij betrekken. Na enige discussie wordt het voorstel: ieder lid dat tien
klanten aanbrengt, ontvangt één participatie. De werkbaarheid en implementatie worden onderzocht; leden zullen
op de hoogte worden gesteld wanneer het van start gaat.
b. Wijkcollectieven: Op de nominatie voor een wijkcollectief staan de volgende wijken: Boskant, Nobelhorst, Poort
en Oosterwold. Ook de gemeente Dronten wil energieneutraal worden en heeft De Groene Reus daarvoor benaderd.
c. Bedrijvencollectief: Er wordt een LED-licht collectief gestart onder bedrijven in Almere, waarbij De Groene Reus
niet alleen inkoopt maar ook ontzorgt.
d. Sportverenigingen: De Groene Reus gaat enkele sportverenigingen sponsoren; daaruit voortvloeiend zullen er
ook mogelijkheden zijn om middels een voorlichtingsbijeenkomst de leden te benaderen voor energielevering en
duurzame producten.

6. Financiële update coöperatie en BV
Niek Bink licht de jaarstukken over 2015 toe en presenteert de Verlies- en Winstrekening en de Balans van zowel de
coöperatie als BV. Er is een aanzienlijke verbetering van de kaspositie te zien en de leningen van twee leden zijn
terugbetaald. Tevens is de schuld aan Robert Hemmen terugbetaald. De banklening ten behoeve van de
zonnestroomcentrale in Poort is de enige schuld die nog resteert. Per saldo is het jaar 2015 met een positief saldo van
ca. € 9.000,- afgesloten. De gemeente Almere is debiteur voor € 20.000,- en er is een crediteur (die de energiescans
heeft uitgevoerd) voor €10.000,- .
Er zijn verder 664 participaties in omloop met een waarde van € 33.200,-. Investeringen zijn gedaan in het mogelijk
maken van energielevering via DE Unie (€ 10.000), en de zonnecentrale in Almere Poort (€ 3.200, waarbij het
rendement na aflossing ca. € 120,- per maand is).

7. Bevindingen Kascommissie
Mevrouw Lasschuit doet verslag van de bevindingen. Mevrouw Lasschuit en de heer Vos hebben de balansposten en
de financiële administratie gecontroleerd. Zij stellen vast dat het verslag een getrouwe weergave van de financiële
situatie is. Ook hebben zij vastgesteld dat de aanbevelingen van vorig jaar zijn opgevolgd. De procedure met
betrekking tot de Kascommissie is dat de leden twee jaar in functie blijven, in wisselende samenstellingen, zodat er
altijd één lid de ervaringen van het voorgaande jaar kan meenemen. De heer Vos heeft toegezegd voor het
verslagjaar 2016 nog een keer deel uit te willen maken van de kascommissie. Een tweede lid wordt gezocht. Formeel
zou de Kascommissie door de leden en niet door het Bestuur moeten worden aangezocht. In de vergadering is een
oproep hiervoor gedaan. Wellicht valt er bij geen reactie uit de ALV, te denken aan een oproep via de website of
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Facebook.

8. Décharge Kascommissie
De voorzitter dankt de leden van de Kascommissie voor hun inzet. De ALV verleent décharge aan het Bestuur.

9. Voorstel: Nieuwe voorzitter
Hugo Teerds licht toe dat de dubbelrol van voorzitter van de coöperatie (bestuur) en directeur van de bv (commercie)
strikt genomen niet juist is. Ook de gestaag toenemende werkzaamheden nopen tot het opsplitsen van beide taken.
Tot nu toe werden beide functies bekleed door Robert Hemmen. In de toekomst zal het Bestuur controlerend toezien
op de uitvoering van projecten in de project-bv. Hiermee wordt belangenverstrengeling voorkomen, ontstaat er een
heldere taakafbakening, is er scheiding van bestuur en uitvoering en een betere focus mogelijk op de groei van de
coöperatie. Het Bestuur zal een profielschets maken op basis waarvan kandidaten voor het voorzitterschap gezocht
kunnen worden. Leden (en niet-leden) kunnen zich melden en in de volgende ALV (najaar 2016) zal de nieuwe
voorzitter worden gekozen.

10. Voorstel: opzetten windcoöperatie
Niek Bink licht toe. De Groene Reus heeft vorig jaar aan het provinciaal project Flevodelen deelgenomen. Als vervolg
hierop heeft de organisatie REScoopNL, de gemeenten Almere en Zeewolde voorgesteld om één windcoöperatie
voor Flevoland op te zetten. Deze coöperatie wordt dan het enige aanspreekpunten voor de verschillende
windverenigingen in Flevoland. De provincie en gemeenten steunen dit initiatief. De Groene Reus is gevraagd om
deel te nemen aan de ontwikkelfase. Er komt één bestuur onder voorzitterschap van REScoop. De Groene Reus en
Zeenergie nemen zitting in het bestuur. Het doel is (mede)eigenaar te worden van een windmolen. Het voorstel aan
de ALV is om (een deel van) de participatiegelden daaraan te besteden. Daarover moet in juli een besluit worden
genomen, in verband met de subsidieaanvraag. In totaal staan in Flevoland nu 570 windmolens; dat moeten er 300
nieuwe worden met grotere capaciteit. Het rendement op een investering in een windmolen is 5 à 10% gedurende 15
jaar. Er zal een voorstel gemaakt worden voor bespreking in de Raad van Toezicht. Deelname biedt ook
mogelijkheden om nieuwe leden te werven. De verkoop van Flevodelen kan in heel Flevoland plaatsvinden. De
vergadering wordt toestemming gevraagd om participatie in een windcoöperatie verder te onderzoeken. De ALV
gaat hiermee akkoord.

11. Overzicht acties en besluiten (Hugo Teerds)
-

Niek Bink neemt contact op met Triodos over groene beleggingen.

-

Voor windenergie zal een voorstel gemaakt worden.

-

Ten behoeve van de doelstelling van 1000 energieklanten in een jaar zal de leden-werven-leden actie met een
participatie cadeau bij tien klanten breed bekend gemaakt worden onder de leden.
Alle leden worden opgeroepen tips over nieuwe duurzame projecten die mogelijk interessant zijn voor De Groene
Reus door te geven.
Er zal een profielschets gemaakt worden ten behoeve van de werving van een nieuwe voorzitter.

12. WVTTK
Dhr. Grootenboer uit zijn zorg met betrekking tot de groei van het aantal klanten voor energielevering in Lelystad;
ook daar heeft de gemeente een doelstelling om energieneutraal te worden. Robert Hemmen licht toe dat de
verkoop van energielevering een lange adem vergt. Met het reclamebureau Puur!fct is een online wervingscampagne
gestart, zij adviseren ook over de aanpak. Verder worden er offline zoveel mogelijk activiteiten opgezet, zoals naar
clubs, sportverenigingen en natuurevenementen. De leden wordt verzocht zoveel mogelijk berichten te delen op
Facebook naar vrienden en familie. Meer leden / klanten betekent ook een nog lager tarief, want de kostprijs wordt in
de loop van de tijd steeds gunstiger. Deze notulen zullen naar alle leden gestuurd worden, met verzoek in actie te
komen.

13. Afsluiting
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De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 15.52 uur. Na afloop is iedereen welkom om
nog een borreltje te drinken.

