
Verslag Algemene Leden Vergadering Energiek Schiedam op 18 
november 2020 
De ALV vergadering  vond digitaal plaats. 

Aan de vergadering hebben 15 leden deelgenomen. Van 5 leden was een bericht van verhindering. 

 

1. Opening. 
De vergadering stemt in met de voorgestelde agenda. 
Van de vergadering is geen band opname gemaakt omdat daar door 1 lid bezwaar 
tegen wordt gemaakt. 

 

2. Verslag Kascontrole Commissie. 
 

          Gijs Labar leest het verslag voor: 

“Op 17 0ktober 2020 hebben Huib Sneep, Gijs Labaar en Eef Puijk de jaarstukken 
2019 van de coöperatie Energiek Schiedam en de entiteit “Zon op Wenneker” 
gecontroleerd. Er is een steekproefsgewijze controle uitgevoerd. De gestelde 
vragen zijn adequaat beantwoord. De in de jaarstukken vermelde liquide 
middelen komen overeen met de banksaldi. De KCC stelt het bestuur het voor om 
te komen tot het oplossen van het ontstane “gat” in de business case van “Zon op 
Wenneker”. Het eigen vermogen levert niets op maar de renteverplichting op de 
deelnames (€87000) is 3%. Een mail van Gijs van 17 oktober is nog niet 
beatwoord. Het betreft hier een vraag over de aansluiting tussen eind- 
enbeginbalans. De KCC verzoekt het bestuur om een voorstel uit te  werken voor 
vergoeding van werkzaamhedenvoor de realisatie van projecten c.a . De KCC 
adviseert het bestuur een voorstel te maken om de toezegging van een gift 
(zijnde een zonnepaneel) gedaan aan 6 mensen, af te ronden (Balanspost van 
€2400). Desnoods contant. Het betreft hier mensen die een meer dan normale 
inspanning voor/aan de vereniging hebben geleverd. Alles overziende stelt de 
KCC de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor de begroting 
2019.” 

Krispijn antwoord namens het bestuur. Hij zegt toe dat het bestuur met een 
voorstel zal komen om  de businesscase Zon op Wenneker  weer sluitend te 
krijgen. Ook zal het bestuur een aanbestedingsprocedure opstellen en zal ze de 
gedane toezegging in de komende maanden nakomen. Over de afhandeling van 
deze toezeggingen zal het bestuur de ALV schriftelijk informeren. 



3. Resultaat zonnepanelen Wenneker pand 
 

Krispijn geeft een toelichting op de jaarcijfers Zon op Wenneker. Vanuit de ALV zijn 
hierover geen vragen. Naar aanleiding van de opmerking van de KCC over het niet 
(meer)  sluitend zijn van de business case verwijst Krispijn naar de in 2 gegeven 
reactie. 

 

4. Financieel jaarverslag 2019 
 

Krispijn geeft een toelichting op de jaarrekening. Ook hierover zijn er vanuit de ALV 
geen vragen of opmerkingen.  De ALV stemt – met 14 stemmen voor en 1 
onthouding - in met de jaarrekening. Het bestuur wordt decharge verleend voor de 
begroting 2019. 

 

5. Begroting 2021 
 

In het stuk staat een fout. “Zon op de Erker”moet zijn “Zon op Wenneker”. De 
begroting sluit met een klein positief saldo. 
Na een toelichting van Krispijn stemt de ALV in met de begroting 2021 (14 
stemmen voor, 1 onthouding). 
 

6. Lidmaatschap Samen OM / OM-nieuwe energie 
 

Sjoerdsje Mensonides is aanwezig vanuit OM-nieuwe energie om toe te lichten. Dit 
doet ze aan de hand van een PowerPointpresentatie. Deze presentatie is als bijlage 
bij dit verslag gevoegd.  
Momenteel zijn er al 50 coöperaties uit het hele land lid van de coöperatie OM-
nieuwe energie. De focus van OM-nieuwe energie ligt op de consumentenmarkt en 
het MKB. Daarnaast wil men graag gemeenten als klant (momenteel 11 
gemeenten). OM-nieuwe energie heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten vloeien 
terug naar de coöperaties en zo mogelijk wordt dat vertaald naar lagere 
energieprijs. OM werkt met 100% groene stroom uit Nederland. Gas wordt 
ingekocht (omdat consumenten 1 leverancier willen voor gas en elektriciteit), maar 
de CO2-emissie wordt gecompenseerd. 
Naast energieleverancier biedt OM-nieuwe energie ook ondersteuningsdiensten 
aan coöperaties. 



Nav een vraag over evt aansprakelijkheid voor de coöperatie als ze lid/mede-
eigenaar  worden van OM-nieuwe energie geeft Sjoerdsje aan dat die 
aansprakelijkheid er niet is , het debiteuren risico komt voor rekening komt van 
het collectief. 
 
De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om als coöperatie Energiek 
Schiedam lid te worden van de coöperatie OM-nieuwe energie (14 leden voor, 1 
onthouding). 
 

7. Voortgang Projecten 
 

Dolf geeft een toelichting op de lopende projecten. 

-Zon op Wenneker : Project omvang: 202 zonnepanelen en totale 
investering: € 85.000,00 
Start 2013 – Realisatie 2016 
Opwekking: 55KWp    
Financiering:  Zonnepanelen delen (crowdfunding platform), SDE+ 
exploitatie subsidie 
Aantal deel deelnemers:   137 , waarvan +/-  30 % Schiedam. 
Loop tijd 15 jaar , tot sept 2031  
 
-Wind op Vijfsluizen :Project omvang:   1 wind turbine, ca. 3,6 MW  hoogte 
mast ca. 117 mtr (incl Wiek tip 168 mtr). 
Start 2013- Realisatie 2022 
Opwekking:  10.000.000 KWH   
Met drie omwentelingen genoeg stroom om één huishouden 24 uur te 
voorzien. 
De windturbine voorziet 2.800 huishoudens van stroom (bij gemiddeld 
gebruik van 3500 kWh per jaar). 
Financiering:  Nog niet besloten  Investeringsbedrag: € 4.000.000, = ,  
Eigen vermogen ca. € 800.000,=  onder de leden van ES, ook bedrijven,  
ophalen 
Vreemd vermogen bij derden. 
We zitten nog steeds in de verkenningsfase. Na verwachting zal in 2021 de   
vergunning kunnen worden aangevraagd.  

 
-Zon op de Erker : Project omvang: 182 panelen en totale investering:  Euro 
64.500, = 
Start 2018 – Realisatie 2020   
Opwekking / CO2 besparing:    
Financiering:  ES Zelf, via Econobis onder leden ES, Post Code Roos 
(teruggave energie belasting)e 
Aantal deel deelnemers:  +/- 35 (100%  Schiedammers)    
Loop tijd 15 jaar , tot sept 2035 
 
-Zon op Scholen (pilot de Vlinder) : Project omvang: 302 panelen . 
Start 2019 – Realisatie 2021 
 
Financiering:  Wijkbewoners en ouders , worden lid ES,  SDE+ exploitatie 
subsidie 
Aantal deel deelnemers:    40-70  100% Schiedammers  
Loop tijd 15 jaar , tot sept 2036 
 



-Tunneldak A4 : Project omvang: 4.500 panelen en totale investering 
(geschat) 1.300.000,= 
Verkenning: 2017 – 2020, afsluiting verkennende fase Q1 2021 
Start Ontwikkeling Q3 2021 – Realisatie 2023 
Opwekking:   5.500 Kwh/jaar 
Financiering:  Consortium, o.l.v.  Energie coöperaties en WoCo’s , leiding ES 
Aantal deel deelnemers:   > 500 waarvan 30 % Schiedam  

  tijd 15 jaar , tot sept 2031plus rest tijd 10-15 jaar. 
 
 
     Van uit de ALV zijn er geen vragen. De ALV neemt kennis van het overzicht. 
 
 

8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de 
vergadering. 
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