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Zuidwolde, 19 maart 2022
ALV 17 maart 2022, 20 uur, in De Verbinding
Aanwezig: 10 leden
Afmeldingen: 4 leden
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Opening en welkom door de voorzitter Arnold Simons.
Hij presenteert de historie van het zoeken naar een geschikt dak voor een
postcoderoosproject. Er is er nu één overgebleven, het dak van Huugh en Alette Bons,
Wolddijk 82 Zuidwolde, als project “Wolddak 1” genoemd, waarvan de details, de
investeringsbegroting, financieringsbegroting, SCE-subsidie, de zondelen, de
exploitatiebegroting, verwachte kasstroom in 16 jaar e.d. worden gepresenteerd.
Die presentatie staat op onze website: https://ecdurabel.nl/wpcontent/uploads/2022/03/220317-ALV-Ec-Durabel.pdf
De conclusie van de businesscase van Wolddak1 leidde tot het besluit van het bestuur
tot het uitgeven van zondelen (participaties, obligatieleningen) à € 55,00 per stuk
annuïtair in 15 jaar terugbetaald aan de deelnemers met een rente van 7%. Dit voorstel
werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
Het concept-participatiereglement werd globaal doorgenomen. Het is afkomstig van de
HEC (Hogelandster Energiecoöperatie) en aangepast voor Durabel. Het werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Het informatiedocument is een uitgebreide folder over de zondelen die nu te koop zijn.
Zonder hoofdelijke stemming werd dit geaccordeerd. Het zal bij de werving van
deelnemers worden gebruikt.
Pauze
Enkele leden schreven in voor zondelen
Wvttk / rondvraag
a. Er is nu nog ruim € 50.000 over van de toegezegde, zeer gunstige DLETA-lening
(0,7% rente 15 jaar lang) ; dit bedrag moet uiterlijk in juli een bestemming voor een
volgend postcoderoosproject hebben gekregen anders vervalt het. Inmiddels werd
er op de Wolddijk een nieuw dak gevonden (voor 160-240 pv) , maar helaas geeft
Enexis wegens een gebrek aan kabels e.d. ons wederom 1-1,5 jaar wachttijd.
b. De voorzitter geeft aan dat er nodig behoefte is aan een secretaris en 1-2 extra
gewone bestuursleden.

c.

9.

Hein Rumpt zou graag zien dat het EnergieLoket Het Hogeland en de
energiecoaches door Durabel meer onder de aandacht worden gebracht. De
voorzitter bekijkt of dat via de website en facebookpagina kan; hij geeft aan te
proberen om de 2 energiecoaches in Zuidwolde ook kunnen gaan inzetten in de
Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde en de smeerolie kunnen laten zijn in dat project.
d. Anne van der Wal vraagt wat er gebeurt als het met Ec Durabel niet zo goed gaat
(bestuursmatig bv). De voorzitter geeft aan dat fusie met of overname door een
andere coöperatie dan moet worden bekeken.
sluiting

