
                    

    

 
EXTRA Algemene Ledenvergadering (ALV) Durabel 

Dinsdag 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur 
Locatie: wegens covid-19 is dit een digitale ALV 

 
AGENDA 

1. Opening en agendavaststelling 
2. Machtiging Dagelijks Bestuur voor aangaan lening (separate toelichting) 
3. Sluiting  

 
 
Toelichting op de agenda. 
Ad 1. 
Op 29 mei 2020 heeft het DB van Durabel besloten een extra ALV te organiseren 
conform artikel 11.a van de statuten. 
Wegens covid-19 zijn samenkomsten helaas verboden. Inmiddels is er een noodwet 
die uitstel van ALV’s regelt. Met een beroep op artikel 2.8 lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek houden we een extra ALV met een digitale tool.  
Beslispunt 1 van deze vergadering is uw instemming met deze procedure, zie het 
stemformulier. 
Ad 2. 
Beslissing voor het aangaan van een lening boven € 5.000,00. 
Bij de uitnodiging voor deze extra ALV gaat een toelichting over agendapunt 2. Dit 
betreft een beslissing over een lening groter dan € 5.000,00 waarvoor volgens artikel 
11.5 van het Huishoudelijk Reglement (HR) goedkeuring van de ALV nodig is. Zie 
ook artikel 8.3 van het HR en artikel 15.e van de statuten. Zowel de statuten als het 
HR van Ec Durabel kunt u vinden op de website. 
 
 
Bespreking 
Om een zo praktisch mogelijke behandeling van agendapunt 2. te organiseren, 
verzoeken wij u om uw vragen of opmerkingen uiterlijk zondagavond 21 juni 2020 
in te dienen. Deze vragen en antwoorden zullen gepubliceerd worden op de website. 
Uiteraard kunnen er vragen resteren of alsnog later opborrelen. Die kunnen tijdens 

Deelnemen aan de digitale ALV: 
 
KLIK OP DE LINK DIE U IN DE 
UITNODIGINGSMAIL HEEFT GEKREGEN 
Vervolgens geef je je naam en je emailadres waarmee 
je geregistreerd bent voor deze vergadering. Op 30 
juni (vanaf 19.30 – 20.00 kun je in de wachtkamer) klik 
je op link die je bij je hebt gekregen. Dat kan ook 
vanaf je iPad of telefoon. 
 
 
 



de vergadering worden gesteld. Weest u alstublieft zakelijk en terughoudend in 
deze. 
 
Stemmen 
Aan het eind van de bespreking van agendapunt 2. wordt de balans opgemaakt. 
Zoveel mogelijk hebben we vooraf getracht uw stem te polsen. Daartoe heeft u een 
stemformulier gekregen. 
Omwille van de tijd zullen we expliciet vragen aan het eind van agendapunt 2:  

• Wie van zijn eerder ingevulde stemformulier wil afwijken en zo ja, hoe 
• Wie geen stemformulier vooraf heeft ingevuld, of hij /zij wel dan niet akkoord 

gaat met het voorgestelde besluit 
 
Vragen over deze agenda, het onderwerp en de procedure graag vooraf per mail 
stellen, maar graag pas nadat u de website heeft bekeken. 
 
  
Namens het bestuur van EC Durabel, 
 
Henk Reysoo (secretaris) 
info@ecdurabel.nl 

www.ecdurabel.nl 

 
 
PS. Op de website kunt u de notulen vinden van de ALV van 2019: 

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Durabel, Zuidwolde, wo. 29 mei 2019  

 

 

 

 

 

Verder: 

- Toelichting agendapunt 2 
- Stemformulier 

 
 
 
 



Toelichting agendapunt 2. 
 
Voorstel voor een lening voor het postcoderoos-project “De Wolddaken” 

In het pcr-project dat wij hier voorstellen worden 331 zonnepanelen van 320Wp 
geplaatst op de daken van Wolddijk 82 en 73. De investering hiervoor bedraagt ruim 
€ 90.000. De opbrengst aan stroom zal zo’n 92.000 kWh per jaar zijn. 

Woningeigenaren, huurders, bedrijven e.a. in Noord- en Zuidwolde en 
aangrenzende postcodegebieden die geen geschikte daken hebben voor 
zonnepanelen en groene stroom willen produceren en gebruiken, kunnen aan dit 
project deelnemen door de aankoop van zonnecertificaten. Een zonnecertificaat geeft 
in de nieuwe pcr-regeling subsidie op de stroom die één zonnepaneel levert. 

Het bestuur is van mening dat deelname aan een pcr-project voor iedereen 
betaalbaar moet zijn. Daarom wil Ec Durabel voor dit project een voorfinanciering op 
zich nemen. Het gaat om een bedrag van € 76.000. We kunnen dit bedrag onder zeer 
gunstige voorwaarden lenen. Het wordt een annuïteitenlening met een vaste rente 
van 0,7% gedurende 15 jaar. Deze voorfinanciering zorgt voor een lage aanschafprijs 
en abonnementsprijs van een zonnecertificaat. 

Durabel is een coöperatie U.A. U.A. betekent “Uitgesloten van Aansprakelijkheid”. 
Dit betekent dat de leden geen financieel risico lopen bij een eventueel faillisement. U 
loopt door goedkeuring te geven aan ons verzoek om de lening aan te gaan dus geen 
risico. 

De pcr-regeling gaat vanaf 2021 veranderen. Het wordt een subsidieregeling die 
administratief sterk vereenvoudigd is, maar ook 15 jaar van kracht blijft. Hoe hoog 
de subsidie op de gezamenlijk geproduceerde stroom wordt is op dit moment nog 
niet duidelijk. Gezien de vereenvoudigingen willen wij voor ons eerste pcr-project 
meteen de nieuwe regeling te gaan hanteren. Daarom zal de start van ons project in 
januari 2021 of iets later liggen. De voorfinanciering zal niet anders zijn. Voor de 
lening daarvoor vragen wij uw toestemming. 

De lening wordt overigens pas ter beschikking gesteld als 80% van de 
zonnecertificaten is verkocht, dat zijn er 265. Uiteraard willen wij u als lid vragen 
deelnemer van dit project te worden en zonnecertificaten te kopen, en tevens om 
klanten hiervoor te werven. Uitgebreide informatie verschijnt spoedig op onze 
website. 

Uitgebreide informatie over de nieuwe pcr-regeling vindt u verder op: 

Kamerbrief vernieuwde postcoderoosregeling 2021 

 

 



Secretariaat: 
Kerkhoflaan 2 
9784 PD  Noordwolde 
M  06 50281599 
www.ecdurabel.nl 
info@ecdurabel.nl  
 

STEMFORMULIER 
 

Ondergetekende,  ____________________________________ , 

  

stemgerechtigd lid van Energiecoöperatie Durabel U.A., 

a)      Stemt in met de door het bestuur voorgestelde procedure      JA / NEEN    [1] 

 
b)     Stemt in met de voorgestelde geldlening, zijnde € 75.126,54, afgerond € 76.000 

door het bestuur aan te gaan                                                       
   JA / NEEN  [1] 

  

Aldus gedocumenteerd op   _____________________________ (datum) 

  

Handtekening  __________________________ 

  

Gelieve dit stemformulier per post of als gescand document per mail te retourneren 
aan EC Durabel (p.a. Kerkhoflaan 2, Noordwolde, of Beijumerweg 13, dan wel 
Boterdiep OZ 28A  te Zuidwolde  of  email:  info@ecdurabel.nl) 

 

Voor administratieve verwerking van deze stemprocedure ______________ (paraaf Durabel) 

 
[1] Verzoeke te omcirkelen wat van toepassing is 

 


