Notulen 10e Algemene Leden Vergadering
d.d. 10 juni 2017
Aanwezigen (in totaal 16 participanten):
Dhr. Burlage, dhr. Flach, dhr. Hemmen, mw. Haanstra (voorzitter), dhr. Ter Haar, mw.
Heijdra, mw. Niëns (secretaris), dhr. Sloothaak, dhr. Sweringa, dhr. en mw. Teerds, mw.
Verdonk, dhr. Vleeskruyer, dhr. Vos.

Afwezig met kennisgeving:
Mw. Van Driel, mw. Van Doorn-van Lommel, Dhr. Grootenboer, mw. Meijler, dhr.
Ravestein, dhr. Van Selm.

Agenda
1. Opening 14.00 uur (Johanna Haanstra)
2. Goedkeuring notulen vorige ALV (Johanna Haanstra)
3. Vaststellen agenda (Johanna Haanstra)
4. Formele gedeelte:
•
Verslag Kascommissie (Lucas Vos)
•
Goedkeuring Jaarrekening (Thom Vleeskruyer)
•
Benoeming nieuw lid Kascommissie (Johanna Haanstra)
•
Benoeming Penningmeester: Koos Sweringa (Johanna Haanstra)
•
Kennismaking met Vincent van Woerkom, nieuw lid van de Raad van Advies
(Johanna Haanstra)
•
Mededelingen:
- Projecten: Stand van Zaken (Thom Vleeskruyer)
- Rondvraag (Johanna Haanstra)
- Overzicht acties en besluiten (milou niëns)
5. Informele gedeelte: Vijf jaar De Groene Reus, blik op de toekomst
•
Inleiding: Ontwikkelingen in energievoorziening (Hugo Teerds)
•
Brainstorm over de toekomst van De Groene Reus (allen)
6. 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 (4 maart 2017)
Punt 9. Overzicht acties en besluiten: Thom Vleeskruyer heeft onderzocht of de lening als
groene belegging in box 3 kan. Het blijkt dat alleen specifieke leningen van banken tot
deze categorie behoren. Leningen of obligaties van De Groene Reus vallen hier dus niet
onder.
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Agenda vaststellen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Om tijd vrij te maken voor de brainstormsessie
in het informele deel zijn reeds enkele informatieve stukken toegezonden. Hierin is
opgenomen de mededeling van het bestuur over het vertrek van Robert Hemmen. Hij zal
dit ook kort toelichten.

4. Formele gedeelte
• Vertrek Robert Hemmen als directeur projecten-bv
Robert Hemmen, mede-oprichter van De Groene Reus, neemt per 1 augustus afscheid
als directeur van de projecten-bv. In een gesprek met bestuursleden heeft Robert
aangegeven dat hij meent dat zijn rol bij De Groene Reus in de huidige vorm zijn langste
tijd heeft gehad. De Groene Reus is in een fase waarin consolidatie en beheer nodig
zijn. Robert is ondernemer en vindt het lastig dat, in zijn gevoel, hij steeds wordt
afgeremd door de procedures en controle die door het Bestuur worden gevraagd. De
splitsing in het najaar 2016 van zijn dubbelrol, voorzitter èn uitvoerder van projecten,
heeft niet de door hem gewenste vrijheid van handelen geboden waar hij op had
gehoopt. Hij gaat enkele projecten afronden en blijft bij De Groene Reus betrokken als
ambassadeur.
• Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de leden Lucas Vos en Wim Grootenboer, heeft de
financiële administratie (steekproefsgewijs) en de balans en verlies- en winstrekening
onderzocht en doet verslag van haar bevindingen. De Kascommissie stelt vast dat het
Jaarverslag een getrouwe weergave van de financiële situatie is. Er zijn geen
onjuistheden vastgesteld; de administratie van de bv en de coöperatie zijn bovendien
beter gescheiden dan voorheen.De vergadering keurt de Jaarrekening goed en verleent
décharge aan het Bestuur. Het verslag van de Kascommissie zal op de website worden
gepubliceerd.
• Benoeming nieuw lid Kascommissie
De procedure met betrekking tot de Kascommissie is dat de beide leden twee jaar in
functie blijven, in wisselende samenstellingen, zodat er altijd één lid de ervaringen van
het voorgaande jaar kan meenemen. Voor het komend jaar wordt dus weer een nieuw lid
voor de Kascommissie gezocht. Er zal een oproep aan de leden worden gedaan via de
website en een nieuwsbrief. De werkzaamheden omvatten enkele uren in het begin van
het volgend jaar om de jaarrekening te onderzoeken.
• Benoeming penningmeester
Koos Sweringa stelt zich beschikbaar als nieuwe penningmeester, hij stelt zich kort voor
aan de vergadering en wordt bij acclamatie benoemd.

• Kennismaking met Vincent van Woerkom, nieuw lid Raad van Advies
Johanna Haanstra introduceert Vincent van Woerkom, die de vacature in de Raad van
Advies gaat invullen. Vincent is werkzaam geweest voor de gemeente Almere en werkt
nu voor de gemeente Amsterdam. Privé is hij zeer begaan met het onderwerp
duurzaamheid.
• Mededelingen
- Projecten, stand van zaken
Revolverend Fonds
Thom Vleeskruyer licht toe. Dit project is innovatief en vrij complex, en dat blijkt ook uit
de doorlooptijd die de bank nodig heeft om de lening goed te keuren. Er is juridisch en
fiscaal advies gevraagd aan gespecialiseerde bureaus, en er zijn verschillende
scenario’s doorgerekend. Het implementatieplan is vrijwel gereed; met Rescoop worden
de laatste punten afgerond, zodat het volgens planning vóór 1 juli naar de wethouder
gaat. Als gemeente Almere en Stichting DEon hun subsidies (elk € 400.000)
verleend hebben, is het obstakel voor de bank opgelost en kan de banklening (€ 3,2
miljoen) worden toegekend. In dat geval hebben wij een fonds met in totaal € 4 miljoen
dat ingezet gaat worden om alle bewoners van Almere in de gelegenheid te stellen om
zonder eigen investering zonnepanelen te 'kopen' en deze voor 13 jaar op hun dak te
leggen. Echter, de gemeente verwacht een plan waar de bank al goedkeuring aan
verleend heeft, waardoor een kip-ei situatie is ontstaan. Er zal een stichting worden
opgericht om het fonds te beheren. Het Bestuur verwacht eind juni uitsluitsel.
Daken worden vooraf geïnspecteerd, en zonodig worden eerst reparaties uitgevoerd.
Mw. Verdonk vraagt wat er gebeurt als de salderingsregeling ophoudt te bestaan. Dit
gebeurt op zijn vroegst in 2023; dan wordt mogelijk de regeling versoberd en zal er
mogelijktegen een lager tarief gesaldeerd worden.
Dhr. Sloothaak vraagt welk percentage van de totale Almeerse stroom hiermee gemoeid
is. Robert Hemmen antwoordt dat het gaat om ca. € 4 miljoen, ofwel 1.200 woningen
met zonnesystemen op de in totaal 80- à 90-duizend woningen in Almere.
Dhr. Burlage vraagt of dit concept ook kan worden toegepast bij woningen van
woningcoöperaties. Dit is het geval.
Zorggroep Almere
Er wordt voor € 900.000 zonnepanelen gelegd op 33 locaties van de zorggroep (ZGA),
die eigendom blijven van De Groene Reus. Dit is mede mogelijk gemaakt door de steun
van leden, die samen een bedrag van ca. € 100.000 hebben bijeengebracht dat als
achtergestelde lening zal dienen voor dit project. Zonodig kan ook ZGA zich garant
stellen. De leningen van de leden zijn rentedragend en zullen in 10 jaar worden afgelost.
In totaal hebben we € 250.000 nodig van de bank. Over twee weken verwachten we
uitsluitsel van de bank.
Na aflossing van de leningen gaat De Groene Reus verdienen aan dit project. Mogelijk
komt er aan het eind van dit jaar een nieuw leningsverzoek aan de leden.
Mw. Verdonk informeert naar het risico van failliet van ZGA. Dit is gering, ZGA is een
grote zorgaanbieder in Almere.
Zonnepark De Vaart
Thom Vleeskruyer licht toe. De Groene Reus is benaderd om mee te doen in een grote
tender voor een zonnepark van 20 MW in Almere de Vaart. DGR heeft haar voorstel voor
stimulering van burgerparticipatie en mogelijk ook voor lokale werkgelegenheid
ingediend bij vier aanbieders. Eind juni zal de gemeente Almere de uitslag van deze

tender bekend maken. Welke aanbieder het ook wordt, de kans dat DGR hieraan mag
bijdragen is groot. DGR heeft een samenwerkingsverband met de coöperatie
Noordenwind, die daarmee veel ervaring heeft.
Mw. Verdonk vraagt of Lelystad en andere gemeenten in Flevoland hier ook mee bezig
zijn. Hugo Teerds antwoordt dat de wethouder van Lelystad andere prioriteiten heeft.

- Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

- Overzicht acties en besluiten
- Het verslag van de Kascommissie wordt op de website geplaatst.
- Voor de werving van een nieuw lid Kascommissie zal een oproep gedaan worden op
de website en in een nieuwsbrief.

5. Informele gedeelte
• Inleiding
Hugo Teerds houdt een inleiding over de ontwikkelingen in energievoorziening.
• Brainstorm over de toekomst van De Groene Reus
Johanna Haanstra schetst het doel van deze brainstorm. De Groene Reus staat op een
kantelpunt: mogelijk worden heel binnenkort grote projecten effectief, er is in de afgelopen
maanden een wisseling in het bestuur geweest, en De Groene Reus moet
professionaliseren en groeien. Recentelijk zijn er - met hulp van Vincent van Woerkom soortgelijke brainstorms geweest in het Bestuur en in de Raad van Advies. Het volgende
verslag is een samenvatting van het besprokene.
Vincent van Woerkom vraagt de vergadering om welke drijfveren het gaat, en zitten die
vooral in de strategie, sturing of bedrijfsvoering?
De bedrijfsvoering moet gezien de op stapel staande grote projecten in orde zijn. Dit is
een randvoorwaarde. Sturing door het Bestuur is verbeterd doordat nu de rollen beter
gescheiden zijn. Het is ook goed dat het Bestuur enige afstand heeft tot de dagelijkse
bedrijfsvoering.
Waar staat De Groene Reus voor? Het lijkt een steeds toenemend palet van activiteiten,
met zeer verschillende inhoud en omvang: Energielevering, energievoorziening,
bewustwording, advies, projecten en losse initiatieven. De leden zijn het hoogste orgaan;
vandaar ook deze discussie in de ALV. Wat is onze rol, drijfveer, doel en visie? Is dat alles
wat er langskomt, geld verdienen, betrokkenheid, lokale schaalgrootte? Een voorbeeld is
het zonnepark De Vaart; daar moet 1 miljoen euro opgehaald worden via
burgerparticipatie, waarbij De Groene Reus faciliteert. Het doel is niet per se winst, wel
continuïteit, en een bijdrage aan de energietransitie binnen Flevoland.
De vergroening van Flevoland / Almere kan alleen onder voorwaarden: gezien de
verwachte groei en noodzakelijke professionalisering door twee grote projecten zullen
betaalde medewerkers moeten worden ingezet.
Johanna Haanstra vraagt hoe de groei tot stand moet komen. Is dat door ‘actievoeren’,
bewustwording, door zelf alles uit te voeren, of alleen opzetten en vervolgens overdragen
van projecten? Vincent van Woerkom ziet verschillende rollen: consultant, netwerker,
financier, uitvoerder. Hoe meer rollen we op ons nemen, des te meer capaciteit er nodig is.
De AFM stelt bovendien eisen aan financiers.
Welk karakter heeft De Groene Reus m.b.t. financieringen, vraagt Johanna. Grote
investeringen maken ook het risicoprofiel alleen maar groter.

Dhr. Burlage vraagt over het organiseren van burgerparticipatie, moet je dat zelf willen
doen of inhuren? Thom Vleeskruyer denkt dat het accent bij burgerparticipatie m.n. op
organisatorisch vlak ligt. De daarmee gepaard gaande obligaties e.d. moeten via een
aparte stichting beheerd worden. Hij ziet wel een rol bij promotie en expertise. Hugo
Teerds merkt op dat De Groene Reus in vergelijking met andere coöperaties veelsoortige
projecten heeft, en dus een brede ervaring opbouwt. Johanna vraagt, om het scherp te
krijgen, wat de toegevoegde waarde is van een coöperatie bij het ontwikkelen van het
zonnepark. Hugo Teerds antwoordt dat dat m.n. de lokale betrokkenheid is en de
ondersteuning om initiatieven gerealiseerd te krijgen. Bewustwording en rendement zijn
daarvan een spin-off.
Robert Hemmen merkt op dat indertijd gekozen is voor een coöperatie, omdat deze
rechtsvorm alle belanghebbenden (rijk - arm) kan bedienen, en zo bijdraagt aan een
democratische energietransitie. Leden kunnen immers vanaf € 50 meedoen. Een
commercieel bedrijf zal meer belang hechten aan een verdienmodel.
Vincent van Woerkom vraagt waarom het project met ZGA is opgezet. Dat is immers toch
een bedrijf, en het project is semi-commercieel. Hugo Teerds merkt op dat om het doel te
bereiken toch een zekere kasstroom nodig is. Waarop Vincent Van Woerkom wijst op het
belang van focus bij de afweging van projecten. Robert Hemmen noemt het voorbeeld van
Belgische coöperatie Ecopower, die met 50.000 leden laat zien dat het anders kan. De
kracht van een coöperatie is de zeggenschap van de leden, m.n. over de besteding van
het rendement. Daarbij hoort echter ook het dragen van eventueel verlies. Mw. Teerds vult
aan dat de waarde voor haar niet alleen de bijdrage aan de energietransitie is of het
rendement, maar ook het contact met peers, gelijkgestemde anderen.
Johanna dankt alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng; de niet-aanwezige leden
zullen via een mailing om hun mening gevraagd worden. In de ALV van oktober zal het
onderwerp wind geagendeerd worden.

6. Afsluiting
Johanna Haanstra sluit de vergadering om 16.15 uur, en nodigt iedereen uit voor een
drankje bij de Stadsboerderij. Met een glas in de hand kijkt Robert Hemmen blikt terug op
5 jaar Groene Reus, hoe het is begonnen en wat er nu is bereikt.

