Notulen 9e Algemene Leden Vergadering
d.d. 4 maart 2017
Aanwezigen (in totaal 16 participanten):
Dhr. Bolt, dhr. Burlage, mw. Doorn-van Lommel, dhr. Grootenboer, mw. Haanstra, dhr.
Hemmen, dhr. Kuiper, mw. Meijler, mw. Niëns, dhr. Ravestein, dhr. Spierenburg, mw.
Teerds-de Jonge,
dhr. Teerds, mw. Ulden-de Groot, dhr. Vleeskruyer, dhr. Vos.

Afwezig met kennisgeving:
Dhr. Deden (namens de Handboogschutterij Almere), dhr. Draijer, dhr. Henneveld, mw.
Leydekker-Versluis, dhr. Verdonk, dhr. Vloothuis, mw. De Wal.

Agenda
1. Opening 14.00 uur (Johanna Haanstra)
2. Goedkeuring notulen vorige ALV (Johanna Haanstra).
3. Vaststellen agenda (Johanna Haanstra)
4. Terugblik (Johanna Haanstra)
5. Organisatorisch stand van zaken (Johanna Haanstra)
6. Financiële stand van zaken (Thom Vleeskruyer)
7. Projecten:
•
Zorggroep Almere (Robert Hemmen)
•
Revolverend fonds AlmeerZon (Robert Hemmen)
•
De Nieuwe Molenaars (Hugo Teerds)
8. Rondvraag
9. Overzicht acties en besluiten (milou niëns)
10. Afsluiting 16.00 uur (Johanna Haanstra)

1. Opening
Johanna Haanstra opent de vergadering om 14.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun
komst.

2. Notulen vorige vergadering (8 oktober 2016)
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Agenda vaststellen
Naast de in de agenda genoemde projecten zullen ook de andere projecten worden
toegelicht.

4. Terugblik en 5. Organisatorische stand van zaken
Johanna Haanstra schetst hoe zij en Thom Vleeskruyer de eerste maanden als nieuwe
bestuurders hebben beleefd. De focus was in eerste instantie gericht op het leren kennen
van de omgeving van De Groene Reus, de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het
bestuur, en de lopende projecten. Vrij kort na de start was er echter het terugtreden van
Niek Bink, waardoor met spoed zijn taken zijn overgenomen. Met name Thom Vleeskruyer
heeft met grote inzet een aantal projecten overgenomen. Door deze omstandigheid was er
in het begin minder aandacht voor bestuur en beheer. De financiële positie van De Groene
Reus is nog kwetsbaar, het werkkapitaal is nog zeer bescheiden. In de toekomst zal
mogelijk de rolverdeling nog worden aangepast. Op de vraag over de aanleiding voor het
vertrek van Niek Bink antwoordt Johanna dat zo’n gebeurtenis past in het plaatje van de
fase waarin DGR zich bevindt, van de pioniersfase naar meer beheergerichte organisatie.
Het verschil in opvatting tussen de directeur en de controller over het financiële beleid was
steeds aanwezig. Doordat hierover voortdurend dezelfde discussies waren, heeft Niek de
besloten zich terug te trekken uit het bestuur. De vraag wordt gesteld of er
onverantwoorde risico’s speelden; Johanna antwoordt ontkennend, en verwijst naar
agendapunt 6, waarin Thom Vleeskruyer de financiële situatie zal toelichten.
Van Niek is nog niet officieel afscheid genomen; het bestuur van De Groene Reus dankt
hem zeer voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Namens de leden zal hem een
bloemetje worden gestuurd. Overigens is Niek door het bestuur gevraagd om, zonder last
of ruggespraak, van De Groene Reus in het bestuur van De Nieuwe Molenaars zitting te
nemen; hij kent immers het winddossier goed en heeft (zomer 2016) ook aan de wieg
gestaan van De Nieuwe Molenaars.

6. Financiële stand van zaken
Thom Vleeskruyer licht toe, hoe hij het financiële dossier van Niek Bink heeft
overgenomen. Wat betreft de participatiegelden: enkele leden hebben ondanks vele
aansporingen hun participatie(s) nog niet betaald. Royeren via een ALV-besluit is niet
nodig aangezien men pas participant is als de betaling binnen is. Zij zullen bericht krijgen
dat ze zijn uitgeschreven.
De volgende ALV (mei 2017; datum nog niet bepaald) zullen de jaarstukken worden
toegelicht. Er is een nieuw lid voor de Kascommissie nodig. Wim Grootenboer meldt zich
aan (waarvoor dank).
Er zijn inmiddels 80 leden en ca. € 36.000 participatiegeld, inmiddels geheel geboekt op
de Triodosrekening. De investeringen van de coöperatie bedragen ca. € 26.000; er is dus
nog ruimte voor nieuwe investeringen. De projecten-b.v. kampt soms met een krappe
kaspositie door late betalingen van debiteuren. Op korte termijn wordt een instroom van
ca. € 15.000 verwacht. De algemene verdeelsleutel voor opbrengsten is 20% voor de
coöperatie, 40% voor de b.v. en 40% voor de consultant. Uit de opbrengsten van de b.v.
worden m.n. de exploitatiekosten betaald. Deze verdeling is gebaseerd op de relatieve
inspanningen van de betrokkenen.
De jaarrekening is vertraagd doordat bij de belastingdienst een aanvraag is ingediend voor
samenvoeging van de COOP en de BV tot één belastingentiteit. De afronding van 2016
gebeurt zo spoedig mogelijk.

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld kan er geen vergoeding komen voor vrijwilligers,
omdat een coöperatie formeel een bedrijf is en niet onder goede doelen valt. Er wordt
gezocht naar een balans tussen betaald en onbetaald (vrijwilligers-)werk, maar dit kan niet
eindeloos doorgaan. Dit onderwerp wordt volgend jaar weer geagendeerd.
Johanna merkt op dat door het vertrek van Niek Bink dringend financiële kennis nodig is in
het bestuur, met een belasting van naar schatting twee uur per week. Hiervoor is al een
oproep gedaan via de nieuwsbrief, maar nog zonder resultaat. Aanwezigen en overige
leden wordt gevraagd of zijzelf of iemand in hun omgeving kennen die deze rol wil
vervullen.

7. Projecten
- Zorggroep Almere
Robert Hemmen licht dit toe. Er zijn vijf locaties doorgelicht. De Binder is reeds van led
voorzien à € 20.000; vier andere hebben toegezegd. Op de vraag hoeveel
energiebesparing dit oplevert, antwoordt Robert Hemmen dat het 60-70% scheelt op de
verlichting, en per saldo 30-40% op de totale energiebehoefte. Daarmee is de
terugverdientijd minder dan twee jaar. De vraag wordt gesteld of led ongezond is; dit zou
dan voor zorgcentra heel nadelig zijn. Robert antwoordt dat dit geldt voor oude led, de
nieuwste technologie is niet ongezond. Hugo Teerds voegt daaraan toe dat wereldwijd
enkele ‘denktanks’ van oliemaatschappijen zich bezighouden met een lobby om zon- en
windenergie en led op allerlei manieren in een negatief daglicht te stellen.
Op een aantal vestigingen van de Zorggroep Almere worden ook zonnestroomcentrales
gerealiseerd van in totaal 1400 panelen. Een uitvraag aan de leden om een lening aan te
gaan met De Groene Reus voor de financiering hiervan heeft ca. € 100.000 opgeleverd.
De looptijd zal 10 jaar zijn, en tussentijds wordt elk jaar rendement uitgekeerd. Voor de
belasting wordt deze lening niet aangemerkt als groene belegging in box 3. Daarvoor moet
de coöperatie worden aangemeld; Thom Vleeskruyer zoekt dit uit. Rabobank is ook
geïnteresseerd om het restant van het project te financieren; de bank stelt echter dat de
leningen van leden achtergesteld - dus niet onderhands - moeten zijn om als eigen
vermogen te worden aangemerkt. Wellicht is tegelijk met de onderhandse leningen van
leden ook een achtergestelde lening van de coöperatie aan de b.v. ook mogelijk. Dit wordt
momenteel onderzocht en zo spoedig mogelijk aan betrokkenen gemeld. Eventueel zou
ook crowd funding tot de mogelijkheden behoren; dit vergt echter een langere doorlooptijd,
en om de subsidie te ontvangen moet voor eind maart het project gestart zijn. De
financiële risico’s zijn overigens minimaal omdat ZGA zo nodig garant kan staan voor het
te lenen bedrag. Voor ZGA geeft het naast de besparing ook een positieve
maatschappelijke impact, groene stroom en CO2-reductie.
Op de vraag over het rendement op de investering deelt Robert mee dat dit 10-15% bruto
is; daarvan moeten de kosten van de b.v. nog af. De opbrengst van de zonnepanelen
moet nog verminderd worden met de vaste kosten zoals verzekering, onderhoud e.d..
Robert verwacht dat deze investering op termijn € 25.000 per jaar gaat opleveren.
Er worden nu leveranciers geselecteerd en er vindt een technisch en bouwkundig
onderzoek plaats.
De heer Bolt meldt dat hij heeft geprobeerd in zijn buurtje een zonnestroomcentrale van
1088 panelen op te zetten op de nabijgelegen school; de school wil echter niet, dus gaat
het niet door.
- AlmeerZon

Robert Hemmen licht toe. De gemeenteraad van Almere heeft in december 2016 het
voorstel aanvaard om een revolverend fonds voor zonnepanelen op te zetten. Het plan is
nu in de conceptfase en moet in definitieve vorm voor de zomer door de Raad worden
goedgekeurd. De Groene Reus wordt de uitvoerder. Er is al wel subsidie verleend voor
onderzoek. Inmiddels zijn reeds 70 vooraanmeldingen binnen. Bewoners hoeven niet
vooruit te financieren, en ontvangen 13 jaar lang 25% korting op hun elektra-rekening. De
overige 75% vloeit terug in het fonds, zodat dit opnieuw geïnvesteerd kan worden.
Eigenaar van de panelen wordt een aparte entiteit AlmeerZon. Gemeenten Lelystad en
Zeewolde hebben ook al hun interesse kenbaar gemaakt.
- De Nieuwe Molenaars
Hugo Teerds licht toe. Om deel te nemen in het nieuw te bouwen windpark bij de A27 is
een deelneming in een bestaande molen nodig; De Groene Reus en de coöperatie
Zeenergie (Zeewolde) wilden dit gezamenlijk oppakken. Het benodigde kapitaal kon
worden gerealiseerd met hulp en bemiddeling van ResCoop, die hiertoe een aantal
andere coöperaties samenbracht om het te investeren bedrag op te brengen. Er is een b.v.
opgericht voor wind in Flevoland, waar de coöperatie De Nieuwe Molenaars lid van is.
Inmiddels is een molen aangekocht voor € 160.000; De Groene Reus heeft € 10.000
geïnvesteerd. Te zijner tijd zullen er nieuwe mogelijkheden geboden worden om te
investeren wanneer De Nieuwe Molenaars nieuw kapitaal nodig heeft. De nieuw te
bouwen molen zal draaien vanaf 2020.
Het is de bedoeling om met de opbrengst van de molen de andere aandeelhouders uit te
kopen en de nieuwe molen te kopen. Om de samenwerking met Zeenergie en
burgerparticipatie vorm te geven is De Nieuwe Molenaars opgericht. Indien dit project
succesvol is, zal het mogelijk worden uitgerold naar andere regio’s in Flevoland (Lelystad,
Dronten). Op de vraag waarom Almeerse Wind niet deelneemt, antwoordt Robert
Hemmen dat er op dit moment sprake is van twee separate gebieden voor de molens,
Pampus en de A27. De gemeente Almere zocht coöperaties; Almeerse Wind werkt samen
met Nuon. Niek Bink zal worden gevraagd om in de ALV van oktober een toelichting te
geven. Vanaf nu kan iedereen lid worden van De Nieuwe Molenaars; zie daartoe de site
http://denieuwemolenaars.nl.
- Overige projecten
- Energie: Johanna Haanstra licht toe dat De Groene Reus energieleverancier is via DE
Unie. Het aantal klanten is met 40 nog gering; hopelijk komt daar verandering in door
het project AlmeerZon, wanneer we in contact komen met veel potentiële klanten.
Overigens willen leden doorgaans graag overstappen, maar hebben zij nog een
langdurig contract met een andere energieleverancier; zouden zij nu overstappen, dan
lopen zij het risico van een te hoge energieprijs. Op dit moment ontbeert De Groene
Reus met drie zware projecten de mankracht om volk in te zetten op een campagne en
backoffice; daarom is besloten nu nog niet actief te promoten. Op de vraag of de
coöperatie Zeenergie ook via DE Unie energie levert, antwoordt Hugo ontkennend;
Zeenergie heeft een relatie met Greenchoice.
- Sportverenigingen: Robert Hemmen meldt dat ATC Buiten, Bulldogs, de
handbalvereniging en de fitnessclub Proactive voor vergroening van de bedrijfsvoering
in zee gaan met De Groene Reus. De subsidies zijn binnen, het wachten is nog op
goedkeuring van de gemeente voor een lening uit het energiefonds. Mogelijk kan De
Groene Reus ook iets betekenen voor de nieuw te bouwen sporthal in Almere Haven.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Overzicht acties en besluiten
- Onderzoeken of lening als groene belegging in box 3 kan: Thom Vleeskruyer
- toelichting De Nieuwe Molenaars door Niek Bink in oktober 2017: secretaris
10. Afsluiting 16.00 uur
Johanna Haanstra sluit de vergadering om 15.45 uur, en nodigt iedereen uit voor een
korte boswandeling onder leiding van een boswachter van de Oostvaardersplassen, en
daarna een drankje bij Gasterij De Oostvaarders.

