
 Online jaarvergadering 
 8 februari 2022 
 20.00-21.00 uur, via  Teams 

 Agenda met toelich�ng 

 1.  Vaststellen verslag ALV 17-02-2020 
 Bijgesloten als bijlage 

 2.  Mededelingen bestuur 
 ●  Afmeldingen 

 3.  Ingezonden vragen 

 4.  Financiële verantwoording en goedkeuring jaarrekening 
 Het boekjaar is gelijk getrokken met een kalenderjaar en loopt dus voortaan van 1 
 januari t/m 31 december. We staan er financieel goed voor. In de nieuwsbrief van juni 
 2021 zijn we al ingegaan op de financiële stand van zaken van onze coöpera�e. De 
 volgende stukken zijn als bijlagen meegestuurd: 

 ●  Balans en Verlies- en Winstrekening 2020 (bijlage 1) 
 ●  Toelich�ng op balans Verlies- en Winstrekening (bijlage 2) 
 ●  Verklaring kascommissie (bijlage 3) 

 Penningmeester Willem ter Voert licht een en ander kort toe. 
 Vraag aan ALV: akkoord en decharge verlenen aan de penningmeester over 
 financiën 2020? 

 5.  Energieopbrengsten tot op heden 
 De maandelijkse energieopbrengsten in kWh en euro’s van mei 2019 t/m december 
 2021 zijn in een overzicht en in grafieken meegestuurd (bijlage 4). 

 De energieopbrengst over de eerste periode mei 2019 t/m april 2020 bedroeg 
 137.359 kWh (per cer�ficaat 301,35 kWh en €12,29 ex BTW). Tijdens de ALV van 
 17-2-2020 is besloten dit bedrag toe te voegen aan de reserves. 

 Over de periode 1 mei t/m 31 december 2020 bedroeg de energieopbrengst 102.500 
 kWh (per cer�ficaat 209,61 kWh en € 7,47 ex BTW). Voorstel van het bestuur is om 
 dit bedrag uit te keren aan de cer�ficaathouders. 

 Over de periode 1 mei t/m 31 december 2021 bedroeg de energieopbrengst 132.907 
 kWh (per cer�ficaat 271,79 kWh en € 12,01 ex BTW). Voorstel van het bestuur is om 
 dit bedrag uit te keren aan de cer�ficaathouders. 
 Vraag aan ALV: akkoord met uitkering energieopbrengst mei t/m december 2020 en 
 jan t/m december 2021 aan cer�ficaathouders? 
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 6.  Bestuurssamenstelling 
 Brenda Harmsen hee� i.v.m. drukke werkzaamheden en verhuizing m.i.v. 1 januari 
 2021 haar bestuursfunc�e beëindigd. Ze hee� een grote bijdrage geleverd aan de 
 oprich�ng en inrich�ng van de ECDD en haar rol en taak als secretaris met verve 
 vervuld. Veel dank daarvoor! De secretariaatstaken zijn �jdelijk door de voorzi�er 
 overgenomen. Op dit moment bestaat het bestuur uit: 
 ●  Albert Ordelman (voorzi�er) 
 ●  Willem ter Voert (penningmeester) 
 ●  Remko ten Brinke (algemene zaken) 
 De vacature van secretaris is uiteindelijk via de Vrijwilligerscentrale vervuld. Het 
 bestuur hee� Paul op de Weegh bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. 
 Hoewel Paul geen lid is draagt hij onze coöpera�e een warm hart toe. De statuten 
 geven ruimte om bestuursleden buiten de coöpera�e te benoemen. We dragen hem 
 voor benoeming dan ook graag voor aan de ALV. 
 Vraag aan ALV: akkoord met de benoeming van Paul op de Weegh? 

 Verdere uitbreiding is dringend gewenst, in de vorm van bestuursleden of ac�eve 
 deelnemers voor een commissie (bijvoorbeeld voor verkenning maatschappelijke 
 bijdrage of nieuwe verduurzamingsprojecten). Belangstellenden kunnen zich melden 
 bij een van de huidige bestuursleden of via  info@ecdd.eu  . 

 Volgens het rooster van a�reden zit de termijn van Albert Ordelman erop. Hij stelt 
 zich voor een tweede termijn herkiesbaar. 
 Vraag aan ALV: akkoord met herbenoeming Albert Ordelman? 

 PAUZE 

 7.  Maatschappelijke bijdrage 
 ECDD-leden André Wiesman en Ben van Gessel hebben verkend wat de bestemming 
 van de maatschappelijke bijdrage zou kunnen zijn voor het eerste jaar, in dit geval de 
 periode van mei 2019 t/m april 2020. Het bedrag van de maatschappelijke bijdrage is 
 €1.120. Na een verkenning zijn ze uitgekomen bij een project van Doetebol. In bijlage 
 5 is het project en de bijdrage van ECDD aan dit project nader beschreven. Hoewel is 
 afgesproken dat het project aan de ALV moet worden voorgedragen, hee� het 
 bestuur daarop voorgesorteerd en instemming gegeven voor bijdrage aan dit project. 
 Het zou anders te lang duren voor we het kunnen toekennen en zou er voor hun 
 project weer een seizoen voorbij gaan. 
 Voor de periode mei 2020 t/m december 2021 willen we graag opnieuw kijken naar 
 een goede besteding van de maatschappelijke bijdrage. Welke ECDD-leden willen 
 deze verkenning op zich nemen? 

 8.  Goedkeuring aangepast protocol overdracht cer�ficaten 
 In de statuten en ledenovereenkomst is de procedure bij eventuele overdracht van 
 cer�ficaten niet goed en volledig vastgelegd. Bestuur wil een aanvulling op de 
 ledenovereenkomst zoals beschreven in bijgevoegd ‘Voorstel protocol overdracht 
 cer�ficaten ECDD’ (bijlage 6). 
 Vraag aan ALV: akkoord met voorstel? 
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 9.  Gevolgen overheidsmaatregel verlaging energiebelas�ng op elektriciteit 
 Het kabinet hee� besloten om de energiebelas�ng op elektriciteit voor 2022 fors te 
 verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit ter compensa�e van de 
 s�jgende energierekeningen door de hoge gasprijs. ECDD valt onder de oude 
 Postcoderoosregeling (Regeling verlaagd tarief) Daarbij is het rendement van ieders 
 investering mede a�ankelijk van de hoogte van de energiebelas�ng en levert de 
 verlaging van de energiebelas�ng dus een financiële tegenvaller op. De landelijke 
 koepel EnergieSamen hee� de overheid gevraagd om tot een oplossing te komen 
 voor de energiecoöpera�es en hun projecten die onder de oude 
 Postcoderoosregeling vallen. Dat hee� tot de volgende aanpassing geleid: 

 Bron: Energie Samen  postcoderoosregeling-pcr 

 10. Lange termijnvisie 
 Zoals te lezen is in de jaarrekening en verlies- en winstrekening staat de ECDD er 
 financieel gezien goed voor. Ons streven is om, binnen de mogelijkheden die we 
 hebben, tenminste het lange termijn rendement te halen dat in  de 
 informa�ebrochure  des�jds in een voorbeeldberekening  is opgenomen (€240 inleg 
 per cer�ficaat en €430 verwachte opbrengst uit teruggave energiebelas�ng in 15 
 jaar). 

 Nu is het verdienen van geld niet het primaire doel waarvoor we onze coöpera�e 
 hebben opgericht. In lijn met onze naam (energiecoöpera�e duurzaam Doe�nchem) 
 en statuten willen we het gebruik van duurzame energiebronnen s�muleren, energie 
 op een verantwoorde wijze opwekken, energiebesparing en de bouw van nieuwe 
 produc�e-installa�es s�muleren. Het bestuur stelt daarom voor om een werkgroep in 
 het leven te roepen die in lijn met onze doelstelling de mogelijkheden onderzoekt en 
 zo mogelijk nieuwe ini�a�even in gang zet. Een van die nieuwe ini�a�even is een 
 tweede collec�ef zonnedak. Het bestuur hee� met verschillende par�jen hierover 
 afgelopen �jd al gesprekken gevoerd en enkele inten�everklaringen van dakeigenaren 
 weten af te sluiten. De behoe�e aan een tweede dak blijkt uit alleen al uit de 
 wachtlijst die er reeds zonder noemenswaardige acquisi�e is. Mede vanwege de 
 nieuwe wetgeving rond nieuwe collec�eve daken willen we elk volgend ‘collec�ef 
 dak’ een eigen projectbegro�ng geven: 
 ●  waarvan het resultaat niet ten laste of ten gunste komt van de huidige begro�ng 

 van onze zonne-installa�e op Prak�con 
 ●  waar gemaakte verkenningskosten bij realisa�e ten laste komen van de eigen 

 projectbegro�ng 
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 Jaarlijks informeert het bestuur in de ALV over de plannen en voortgang van nieuwe 
 ini�a�even en vindt verantwoording plaats. Via de site en nieuwsbrief informeren we 
 de leden tussen�jds. 
 Vraag aan ALV: akkoord met verdere verkenning tweede dak en wie wil deelnemen 
 in een werkgroep voor verkennen/uitwerken van ini�a�even ? 

 11. Rondvraag en slui�ng 


