Notulen 6e Algemene Leden Vergadering van De Groene Reus Coöperatie u.a.
d.d. 7 november 2015
Aanwezigen (in totaal 14 v/d 55 participanten):
Mevr. Betgen-Barends, dhr. Bink, mevr. van Doorn-van Lommel, dhr. Draijer, dhr. Elfers, dhr. ter Haar, mevr. Heijdra,
dhr. Hemmen, mevr. Hoek, mevr. Kleingeld, dhr. Kolder, dhr. Kuiper, mevr. Lasschuit-van Ginkel, mevr. Meijler,
mevr. Niëns, dhr. Sloothaak, dhr. Zarrin Pajouh.

Agenda
1. Opening 14.00 uur
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuring notulen 5e ALV
4. Status financiën
5. Decharge kascommissie
6. Projecten
• Gerealiseerd
• Lopende projecten
• Toekomstige projecten
7. Energielevering: processen en marketing
8. Windenergie: deelneming?
9. Te nemen besluiten
10. Overzicht acties en besluiten
11. WVTTK
12. Afsluiting 16.00 uur. Aansluitend borrel

1. Opening

Robert Hemmen opent de vergadering om 14.10 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.

2. Agenda vaststellen
Er zijn geen toegevoegde agendapunten.

3. Notulen vorige vergadering (13 juni 2015)

Ad 2. De Groene Reus participaties kunnen alleen als groene belegging worden aangemerkt als deze in een fonds
worden opgenomen. Gezien de geringe omvang is dat nu nog niet aan de orde. De suggestie wordt gedaan om
voor mogelijkheden advies te vragen aan huisbank Triodos.

4. Status financiën
Niek Bink licht de jaarstukken toe.
Er is een verbetering van de kaspositie ten opzichten van 2013, met name door de uitgifte van certificaten. De
projecten-b.v. staat op de balans van de coöperatie, er is een lening van ING en bijdrage van de leden (uit
participaties). Wim Kuiper informeert of de vorderingen inbaar zijn. Er is een vordering op Ecoland van 2.500 euro;
Robert Hemmen zal deze trachten te innen, of anders een of andere vorm van compensatie voorstellen.
Ten behoeve van het project Energielevering is geld van de leden geleend; dit zal teruggestort worden in het eigen
vermogen van de coöperatie. Er staan nog vorderingen open van Flevodelen (16.000 euro) en de gemeente Almere
(10.000 euro). Ook hebben enkele leden nog niet betaald. Op dit moment zijn er 55 participanten.
Indien zich liquiditeitsproblemen voordoen, zou overwogen kunnen worden om een tijdelijk overgangskrediet te
nemen.
In verband met de BTW adviseert Wim Kuiper om facturen in de eerste week van het kwartaal te verzenden (want
dan heeft DGR kwartaal respijt om BTW te betalen en niet direct).
De cijfers tonen een gezonde situatie van de coöperatie en de vergadering is positief over de nabije toekomst. Wel
is het van belang om financiën van de coöperatie zo zuiver mogelijk te houden; de lening uit de participaties dient
zo mogelijk nog dit jaar teruggestort te worden. In het algemeen moet aan leningen uit de coöperatie een
terugbetalingstermijn gesteld worden. Grotere projecten in de projecten-b.v. moeten aan de leden worden
voorgelegd. Het rendement gaat dan weer naar de coöperatie.

Niek Bink licht toe dat de zonnecentrale op de gymzaal in Almere poort in verband met de aflossing van de lening
na 10 jaar gaat renderen. Meer centrales betekent ook meer cash flow. Bij een positief resultaat zullen de leden
bepalen waaraan het geld besteed wordt.
De Groene Reus is verhuisd naar een nieuw kantoor en betaalt dat in natura (door middel van adviesuren).
De jaarstukken zullen naar de Kamer van Koophandel worden gestuurd.

5. Décharge bestuur door kascommissie
De voorzitter dankt de leden van de kascommissie (Tineke Lasschuit en Robert Elfers) voor hun inzet. Er is een
vraag over de relatie en rolverdeling tussen DGR en de projecten-b.v. De kascommissie heeft uitsluitend de boeken
van de coöperatie doorgenomen en heeft daarover geen opmerkingen. De projecten-b.v. en diverse documenten
zijn ook ingezien en ook daar heeft de commissie geen omissies gevonden. Ook heeft de commissie een gesprek
gehad met Robert Hemmen over procedures, protocollen, brondocumenten e.d. Er zal daarvoor een standaard
operationele procedure worden ontworpen en ook zal de opvolging van de kascommissie worden vastgelegd. Deze
voorstellen zullen aan de leden worden voorgelegd.
De vergadering verleent décharge aan het bestuur.

6. Projecten
Alle afgesloten, lopende en komende projecten zijn in bijlage opgenomen; dringend verzoek om dit onder embargo
te houden.
a. Gerealiseerd
Afgeronde projecten zijn de zonnecentrale op de gymzaal in Almere Poort, en op de Rabotoren. Dit is nu de
hoogste zonnecentrale in Nederland, wellicht een goed p.r.-momentje.
b. Lopende projecten
• Er staan enkele projecten op de rol voor advies en beheer.
• DGR neemt via gemeente Almere deel in de landelijke wedstrijd Energy Battle. Het is de bedoeling om in vier
weken met tien deelnemers zo veel mogelijk energie te besparen. De deelnemers krijgen daarvoor een zgn.
Wattcher, waarmee energieverbruik in huis zichtbaar gemaakt wordt. Doel is bewustwording. Er is nog plaats voor
enkele deelnemers. Enkele leden melden zich meteen aan. Er komt een voorlichtingsbijeenkomst om e.e.a. uit te
leggen.
• Vijf grote vestigingen van Zorggroep Almere zullen via DGR LED-verlichting krijgen; mogelijk volgen er daarna
meer vestigingen.
• DGR is verzocht om een projectplan te schrijven voor de de ‘werklijn bewoners’ in het kader van Energie werkt!
van de gemeente Almere.
• Er komt mogelijk een schaatsbaan in Almere Poort. B&W neemt hierover in november een besluit.
• De zonnecentrale op het Oostvaarderscollege is door het hoofdbestuur afgewezen, terwijl er al een SDE+
subsidie is toegekend. Wim Trieller van de Raad van Toezicht zal hierover contact leggen om het weer vlot te
trekken.
• In samenwerking met de architect Jos Abbo wordt gewerkt aan Oosterwold energie-neutraal. DGR kan worden
ingeschakeld voor een wijkcollectief zonnepanelen en energielevering. Initieel gaat het om 28 woningen. Wim
Kuiper vraagt wat de kosten zijn om alle projecten te realiseren bij een jaaromzet van ca. 200.000 euro. Je kunt als
coöperatie of BV beter kosten maken voor belasting, anders gaat het grootste deel van je winst naar de fiscus.
In het algemeen ervaart DGR door de toenemende projecten een knelpunt in beschikbare menskracht, en wil
daarvoor graag een beroep doen op de leden (meer specifiek energieadviseurs, technici en projectleiders).
c. Toekomstige projecten
Zie projectenoverzicht.

7. Energielevering: processen en marketing

Het project energielevering heeft het afgelopen halfjaar veel werk en tijd gevergd. In de procedure van aanmelding
wordt getracht de (toekomstige) klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Sinds 24 oktober is de nieuwe website live en
is begonnen met de werving van leden/klanten. Inmiddels zijn er ca. tien nieuwe klanten, deels bestaande leden die
overstappen. (Verzoek aan allen om daarvoor het formulier op de website te gebruiken; u krijgt binnen twee weken
antwoord). De procedure loopt via DE Unie onder het label van DGR. Het is 100% groene energie, en DE Unie
heeft in het recente onderzoek van o.a. de Consumentenbond hiervoor een 10 gekregen (Nuon met een 4 en

Essent met een 3 bungelen onderaan). Ook is het tarief beter dan dat van Nuon en Greenchoice; het
teruglevertarief is hetzelfde als xxxxx? en er is geen maximum aan de teruglevering gesteld.

8. Windenergie: deelneming?
Niek Bink legt uit dat er een commissie zal worden gevormd om de gemeente Almere te adviseren over
burgerparticipatie. De windcoöperatie zoals geschetst in de vorige ALV is even geparkeerd. Echter, het A27
Saneringsproject dient met behulp van burgerparticipatie tot stand te komen.
DGR wil lid geworden van de VOF Kluutmolen en heeft recht op financiële participatie in toekomstige projecten
door een klein aandeel te kopen. Wanneer dit concreet wordt, zal een voorstel worden voorgelegd aan de ALV.

9. Te nemen besluiten en acties
• Triodos Bank zal advies gevraagd worden omtrent groene beleggingen e.d.
• Er wordt voor de ALV een voorstel gemaakt voor procedures en de opvolging van de kascommissie.
• Er komt een afwaardering van de projecten in de projecten-b.v.. Robert Hemmen zal nagaan hoe en wanneer de
vordering op Ecoland inbaar is.
• De deelnemers aan de Energy Battle zullen een uitnodiging ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst.
• Deelnemersvrijstelling en mogelijkheid om de kosten van vrijwilligers te betalen.
• Wanneer het windenergieproject concreet wordt zal een voorstel in de ALV besproken worden.
• Een actie ‘leden werven leden’ zal worden uitgewerkt en aan de leden beschikbaar gesteld worden.

10. WVTTK
• Is het een idee om LED-verlichting aan de leden aan te bieden? Bestuur komt met een passend aanbod.
• Idem voor warmtepanelen. Indien hierover informatie beschikbaar komt, zal dit gedeeld worden via de website.
• Is het mogelijk om het promoten van de dienst ‘energielevering’ ook via de leden te doen? Leden zijn dan als het
ware ambassadeurs van DGR, en enthousiasmeren hun familie en vrienden voor het lidmaatschap en
energielevering. Robert Hemmen juicht dit voorstel toe; het zal nader worden uitgewerkt. De leden kunnen alvast
wat flyers meenemen. Een presentatie of info-avond voor belangstellenden behoort ook tot de mogelijkheden; en
er is marketing-materiaal beschikbaar.
• Gevraagd wordt of DE Unie genoeg groene stroom beschikbaar heeft. Robert Hemmen antwoordt dat de
capaciteit voldoende is voor 400.000 huishoudens; er zijn op dit moment nog slechts 40.000 huishoudens
aangesloten.

11. Sluiting
Robert Hemmen sluit de vergadering om 16.15 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor de aansluitende borrel
op dezelfde locatie.

