
Eerste  Algemene Ledenvergadering

30 september 2020



Agenda 

1. Welkom

2. Vaststellen agenda

3. Stand van zaken energie opwekking Keulers, opbrengsten, prijsontwikkeling

4. Teruggave energiebelasting , contact met energieleveranciers, overstappen tussentijds

5. Uitbesteding van administratie

6. Bestuurssamenstelling 

7. Wenselijkheid Huishoudelijk Reglement

8. Instellen kascommissie

9. Financiële status  coöperatie

10.2e project Roebroek stand van zake en postcoderoosregeling nieuwe stijl

11.RES, Regionale Energie Strategie 

12.Plannen duurzame energie opwekking gemeenten

13.Lidmaatschap Rescoop, alliantie van Limburgse Duurzame Energie Coöperaties 

14.Rondvraag



Opgewekt !!!

Per 30 september   127 MWh

Verwachting per 1 april 2021 170 MWh

Vooraf geschat 158 MWh



EAN codes, vermogen en omvormers  Keulers



Omvormers



opbrengstberekening, 
Project Keulers september 

2020

De kleine letters

* 15 jaar overheidsgarantie op 100% aftrek van energiebelasting voorzover verbruikt én opgewekt.

** netto rendement van opgewekte energie (verkoopprijs minus kosten cooperatie). Deze wordt

niet jaarlijks uitgekeerd maar in meerjaarse stukken, door de ledenvergadering vastgesteld.

*** Bovenstaande is geen garantie, wel een reële berekening op basis van de huidige tarieven.

Opbrengsten afhankelijk van hoogte energiebelasting, energieprijs, onderhoud en verzekeringen.

Bij gunstige omstandigheden kan het jaarrendement verder oplopen.



ontwikkeling elektriciteitsprijs en  
energiebelasting

prijs per kWh

• Prijs  1e half jaar € 0,065   2e helft €  0,060 2021?????

• Energiebelasting nu:           € 0,09770           2021  € 0,09428

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkc3EwvfMAhUoDcAKHe-RDygQjRwIBw&url=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MVC01:NVPH-1151&psig=AFQjCNEUeRu8ugtyrCNStMRANxt2WulHhw&ust=1464344485270846




contract energieleverancier 
cooperatieleden



Vergoeding 
Greenchoice



Huishoudelijk 
Reglement



ACTIVA 31.12.2019 31.12.2018 PASSIVA 31.12.2019 31.12.2018

Vorderingen en overlopende 
activa Eigen Vermogen

Belastingdienst (btw) 2.187 247 Ledenrekening 0 0

Overige winstreserves -727 0

Inventaris 1.725 -727 0

Kortlopende schulden 7.045 0

Liquide middelen Overlopende passiva

Rabobank 2.406 15.432 Subsidieverplichtingen 0 15.679

6318 15679 6.318 15679

Opbrengsten

Vrijval subsidieverplichting 15.679

Kosten

Afschrijving inventaris 400

Advieskosten e.d. 4.500

Onderzoekskosten e.d. 9.566

Mediakosten 1.342

Informatie-avonden 260

Bankkosten 196

Overige kosten 142

16.406

Resultaat -727

Financiële status coöperatie



Financiële status 2020 

per 24.09.2020

Ontvangsten

Inleggelden leden 136.408

Contributies leden 13.876

Uitgaven

Investeringen 124.744 (excl. btw)

Kosten 4.552 (excl. btw)

Banksaldo 24.09.2020 12.801

Nog te betalen: huurkosten panelen (550 x € 1,50 = € 825 p.j.)
Nog te ontvangen: vergoeding levering energie



2e Project Roebroek

Principe afspraken:

• Twee kleine schuren plek voor 
550 panelen

• Achterste loods moet worden 
gesaneerd (asbest) en versterkt

• Roebroek wil de kosten daarvoor 
niet financieren d.w.z. 
cooperatie moet dan doen

• Aanmeldingen voor 312 panelen



Nieuwe Postcoderoos Regeling
NB niet van toepassing op Keulers

Wordt Subsidieregeling

• De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie. Het is vervolgens aan de 

energiecoöperatie om de opbrengsten te verdelen onder de leden.

• De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per 

geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de 

marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar (dit komt overeen met de SDE+-

systematiek, de subsidie voor grotere projecten).

• Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het 

tarief, na consultatie van de sector, op basis van de reële kosten van een PCR-project.

Budget: € 37 miljoen voor 2021. In de daaropvolgende jaren kan een vergelijkbaar budget 
worden opengesteld als een volgend kabinet daartoe besluit.



Regionale Energie Strategie



Plannen Duurzame Energie Opwekking Gemeenten
Gemeente Beek 

• Het Klimaat- en Energiebeleidsplan 2017-2023 ‘De Knop om‘ 

• Energieneutraal qua elektriciteit  330.000 panelen waarvan 120.000 in zonneparken d.w.z. 

ca 35 ha 

• Het omgevingsbeleid  voor Zonneparken  voorstel ligt bij de Raad. Voorkeursgebieden van 

die zonneparken liggen m.n. in de omgeving van Genhout

• Het Klimaatakkoord van 2019 dat stelt dat bij opwek van duurzame energie aan land 50% 

lokaal eigendom moet worden.

Gemeente Stein

Onderzoekt

Sittard-Geleen

Schakelt coöperaties actief in o.m. onze partner DuurzaamSittard. 



Rescoop Limburg

Rescoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, 

duurzame energiecoöperaties.

Actieve vereniging, organiseert o.m. opleiding projectleiders 

zonne- en wind projecten, aanspreekpunt voor provincie, 

uitwisseling van informatie tussen coöperaties, overleg met 

Enexis etc. 

Ook is er een Rescoop Zuid-Limburg

Lidmaatschap contributie  200/jaar


