
 

    

Notulen Extra Ledenvergadering (ALV) Durabel, Zuidwolde, di. 30 juni 2020  
Deze extra ledenvergadering is digitaal gehouden via ZOOM. 
 
Virtueel aanwezig: 14 mensen; Bert de Jonge, Wim Leseman, Nico Schutte, Noortje 
Kerkhof, Ans van Vroenhoven, Amy Dekker, Huugh Bons, Henk Reysoo, Alwin 
Kruijt Spanjer, Hans van Ees, Egbert Zwart, Luuk Huisman, Floor de Jong en Arnold 
Simons 
     << C O N C E P T >> 
 

1. Om 20.00 uur opent Arnold Simons als voorzitter de vergadering. Hij heet alle 
virtueel aanwezigen van harte welkom.   

2. Machtiging Dagelijks Bestuur voor aangaan lening. De voorzitter geeft aan dat 
voorafgaande aan deze vergadering er totaal 36 Stemformulieren1 zijn 
aangeleverd (9 per mail (m), de overige schriftelijk). Alle 36 geven aan eens te 
zijn met de procedure en 35 zijn het eens met het voorstel. Eén lid heeft eerst 
vragen. Deze zijn vooraf ingediend en de vragen en de antwoorden zijn eerder 
op de website gepubliceerd.  
Vervolgens neemt de voorzitter de vragen door en licht deze toe. De laatste 
vraag, het verstrekken van de ledenlijst zal gecheckt worden met de 
bepalingen van de AVG. 
Overgegaan wordt tot besluitvorming. Egbert Zwart stemt in. Floor de Jonge 
verklaart zich ook akkoord. Geen van de deelnemers wil wijziging van eerder 
aangegeven voorkeur. Aldus besluit de voorzitter dat het voorstel met 37 
stemmen voor, nul tegen en geen onthoudingen is aangenomen. Daarmee is 
het DB gemachtigd de lening aan te gaan. De voorzitter bedankt de 
deelnemers en zal de leden van de verdere voortgang op de hoogte te houden. 

 
1 Stemformulieren zijn ingediend door: Egbert Zwart (m), Nienke Boendermaker, Huugh Bons, Wytse Brandsma 
(m), Noortje Kerkhof (m), Jan Christiaansen (m), Amy Dekker, Bert Dijkinga, Jack Doornbos, Hans van Ees (m), 
Trudy Lohman, Wim Havinga, Luuk Huisman (m), Bert de Jonge, Meindert Kingma (m), Pieter Kleinjan, Willem 
Kootstra, Wim Leseman, Albert Mekel, Rosalinde Pieters, Alfred Poort, André Pronk (m), Henk Reysoo, Bob van 
der Riet, Marjo Rook, SJ Koster, Hein Rumpt, Nico Schutte, Arnold Simons, Jeannet Snoey, Tonnie Veening, Jan 
Veldkamp, Alwin Kruijt Spanjer, Arjan Vliem, Ans van Vroenhoven (m), Anne van de Wal – (m)=mail 
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Het voornemen is op de -uitgestelde- jaarvergadering met concrete voorstellen 
te komen. 

3. Alvorens de vergadering te sluiten geeft de voorzitter de ruimte voor een 
rondvraag. Hiervan maken Ans van Vroenhoven en Amy Dekker gebruik. 
Eerstgenoemde vraagt naar verrekening indien met meer produceert dan 
nodig is (bijvoorbeeld door in de PCR te participeren). Zowel Nico Schutte als 
Huugh Bons plaatsen bij de beantwoording enkele extra kanttekeningen. 
Amy Dekker vraagt of er al een strategie is bedacht om zonnedelen te gaan 
verkopen. De voorzitter zegt dat dit de komende fase van belang is en dat 
meer daarover op de ALV verteld zal worden.  
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.29 uur de vergadering 
en bedankt iedereen voor zijn en haar inbreng en deelname aan deze bijeenkomst.  

 
NAWOORD: 
Op 1 juli 2020 dook er nog een stembiljet op van Marie-Claire Cornips. Formeel is dit 
te laat. Ervan uitgaande dat haar stem niet afwijkt van de anderen, zijn er officieus 38 
leden die instemmen met het voorstel en dat is 65,5% (38:58). 
 
======================= A G E N D A ==================================== 
 

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  

 

 

 

 Deelnemen digitale ALV: 
KLIK 
op:  : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElf-
Gvpz8tGtPVtCxXhjZQfz3-A3mDF3Ew 
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 registratiebevestiging hebt 
gekregen. Dat kan ook vanaf je iPad of telefoon. 
 



 

Vragen en antwoorden voor de ALV Ec Durabel 30 juni 2020 

Hierbij de (ingekorte) vragen die bij het bestuur binnenkwamen en onze antwoorden. 

Bij welke bank wordt de lening afgesloten? 

De lening wordt niet bij een bank afgesloten maar bij DLETA: Deelfonds Lokale Energie Transitie 
Aardbevingsgebied. Dit is een revolverend fonds van de provincie. Geld dat wordt geleend komt 
in dat fonds terug waarna het volgende duurzame project daaruit weer kan worden gefinancierd 
enzovoort. 

Hoe zit het met de lening van € 36.000 die vorig jaar tijdens de ALV werd geaccordeerd? 

De lening van € 36.000 die in de ALV van 29 mei 2019 werd geaccordeerd was bedoeld voor het 
project Wolddijk 82. Dat plan werd nog niet uitgevoerd omdat we van Enexis, onze netbeheerder 
een wachttijd van een jaar kregen opgelegd wegens dreigende overbelasting van het 
elektriciteitsnet. 

In het najaar 2019 werd het 2e dak, Wolddijk 73 aangeboden. Voor het project van deze twee 
daken samen, “De Wolddaken”, kan een voorfinanciering van ± € 76.000 worden geleend. 
Hiervoor wordt nu uw toestemming gevraagd. 

Hoe wordt het verschil tussen de investering van ± € 90.000 en de lening ± € 76.000 opgevuld? 

De zonnecertificaten kosten een bepaald bedrag, de aanschafprijs. Verkoop van de 
zonnecertificaten moet ± € 14.000 opleveren. 

Er wordt gesproken over aanschafprijs en abonnementsprijs van een zonnecertificaat. Waarvoor 
dient de abonnementsprijs? 

De abonnementsprijs is bedoeld voor de kosten van beheer en onderhoud van de installatie 
alsmede verzekering, aflossing en rente. 

Kunnen ook niet-leden van Durabel certificaten kunnen kopen? 

Ook niet-Durabel-leden kunnen zonnecertificaten kopen, maar die moeten dan wel lid worden. 
Dat vereist de subsidieregeling. Tevens moeten die in het postcoderoosgebied wonen of 
gevestigd zijn. 

In de statuten is opgenomen dat er deelnemers, sponsoren en donateurs kunnen zijn die ook 
verschillende rechtsvormen kunnen hebben. Worden deze allen gelijkgesteld t.a.v. de lening, 
certificaten en risico. 

Donateurs en sponsoren hebben geen stemrecht in de ALV. 

De leden van een coöperatie U.A. (U.A.= Uitgesloten van Aansprakelijkheid) zijn niet 
aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap, noch later, 
noch voor een tekort in geval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening. 

Dit geldt ook voor alle leden van Energiecoöperatie Durabel U.A. inclusief de deelnemers aan 
een postcoderoosproject. 



Deelnemers aan een project hebben financieel belang bij het goed functioneren van de 
installatie. Zij brengen ook de reserve in die voor calamiteiten, extra onderhoud e.d. kan worden 
aangewend, maar ook voor eventuele winstdeling.  

Wie of wat loopt risico als het onverhoopt mis gaat? 

De coöperatie loopt het risico. Ook de bestuurders lopen geen risico mits behoorlijk bestuur werd 
gevoerd en geen wanbestuur of ernstige nalatigheden plaatvinden. 

Wat gebeurt er als de panden Wolddijk 82 en 73 worden verkocht of door calamiteit of anderszins 
(deels) verloren gaan. 

De afspraken hierover worden notarieel vastgelegd. De installatie wordt verzekerd (brand, 
storm, hagel, opruimkosten) en er wordt een WA-verzekering afgesloten. In principe worden 
afspraken voor de duur van het postcoderoosproject, 15 jaar, gemaakt. 

Wat betekent het als een lid en met name een certificaathouder, buiten de roos gaat wonen? 

Iedereen kan lid worden van Ec Durabel. Deelnemers aan een postcoderoosproject moeten 
binnen de postcoderoos wonen. Volgens de nieuwe postcoderoosregeling 2021 kunnen 
zonnecertificaathouders die certificaten behouden als zij naar buiten de postcoderoos verhuizen. 

Het aankopen van certificaten is ideëel een ding maar financieel rendement een ander. Is daar iets 
van te zeggen, en van de exploitatiebegroting? 

Met een hoge voorfinanciering is het uitdrukken van het rendement niet goed mogelijk. 
Daarvoor in de plaats wordt dan de terugverdientijd genomen. Volgens de businesscase 
berekeningen, volgens de oude regeling met belastingteruggave, lag de terugverdientijd voor 
ons project rond 7 jaar. De hoogte van de subsidie in de nieuwe regeling is nu nog niet bekend. 
We kunnen de businesscase (exploitatiebegroting) pas doorrekenen als alle details van de 
nieuwe regeling binnen zijn. Dan pas kan de aanschafprijs en abonnementsprijs definitief worden 
vastgesteld. 

Als een of meerdere projecten winst maken, wordt die dan uitgekeerd, volgens welke regels en komt 
er een winstdelingsreglement? 

De Statuten Artikel 19.5 

Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gestorte inleggeld 
en de eventuele wettelijke reserves, kan de ALV het bestuur opdragen een uitkering vast 
testellen in een alsdan te bepalen vorm. 

De Statuten Artikel 20 

Winstverdeling als bedoeld in artikel 19 vindt plaats op basis van winstverdelings-reglement 
vast te leggen bij bestuursbesluit onderworpen aan de goedkeuring van de ALV. Deze winsten 
kunnen geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor lokale duurzame projecten zoveel 
mogelijk in overeenstemming met het doel van deze coöperatie, als ook geheel of gedeeltelijk 
worden uitgekeerd aan de leden. 

Het Huishoudelijk Regelement Artikel 8.4.3e aandachtsstreepje 

Winstbestemming: conform art.20 van de statuten worden winsten niet nodig voor de 
bedrijfsvoering aangewend voor duurzame energie en sociale projecten. Dit zoveel als 
mogelijk in overeenstemming met de doelen van de coöperatie. Het bestuur adviseert de 



ledenvergadering welke middelen voor welke doelen in aanmerking komen. De 
ledenvergadering beslist over de geadviseerde doelen. 

Tot op heden was er geen sprake van winst. Nu het eerste project gestart gaat worden komt dit 
onderwerp om de hoek. Het bestuur zal zich over een winstdelingsreglement gaan buigen en 
daarvoor met een voorstel komen. 

Wanneer krijgen de leden weer een ledenlijst gestuurd? 

Artikel 7.3 van Het Huishoudelijk Reglement geeft aan dat er jaarlijks een ledenlijst per mail naar 
alle leden moet worden toegestuurd. We gaan na of deze afspraak in overeenstemming is met 
de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en zullen daarvoor, eventueel in 
gewijzigde vorm voor zorgen. 

 


