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De ALV gaat unaniem akkoord.

Verslag Algemene Ledenvergadering 30-09-2014

De kascontrolecommissie bestond uit de heren Frans Polman en Louis
Goulmy. De commissie heeft op 28 mei 2015 steekproefsgewijs de financiële boekhouding gecontroleerd. Zij vonden een goede verantwoording
van de financiën en geven complimenten aan de penningmeester en
adviseren decharge te verlenen. Wel heeft de commissie enkele adviezen
voor de penningmeester. Het kascontrolerapport zal als bijlage bij het
verslag van de 2e ALV worden toegevoegd.

Het verslag van de 1e ALV d.d. 30-09-2014 geeft geen op- of aanmerkingen
door de aanwezige leden.

De ALV stemt unaniem in met het advies van de kascontrolecommissie.

Welkom en opening
Paul Benders, voorzitter van Lingewaard Energie, heet alle 22 leden van
harte welkom op deze 2e ALV.

Behandeling financieel verslag
Penningmeester Martin Bieleman geeft bij het financieel verslag 2014
aan dat het jaar 2014 is afgesloten met ruim 60 leden. Daarmee is voldaan
aan onze doelstelling voor 2014.
De inkomsten zijn hoofdzakelijk verkregen uit dienstverlening (opdrachten vanuit de gemeente t.b.v. Duurzaamheidsmarkt en project De Knop
Om), contributie, giften (van kerkgenootschappen) en subsidies (opstartsubsidie gemeente).
De kosten zijn in hoofdzaak organisatiekosten, kosten voor bedrijfsvoering en projectkosten. Omdat de kosten lager zijn dan de inkomsten, resteert een positief saldo, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Het positieve saldo ligt onder de drempelwaarde, zodat geen vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.

De kascontrolecommissie voor het financieel verslag over 2015 zal worden gevormd door de twee zittende leden, aangevuld met Carel Fritzsche
die zich tijdens de vergadering heeft aangemeld.

Bestuursvacature
Pim Südmeier treedt uit het bestuur vanwege drukke werkzaamheden.
Wel zal hij beschikbaar blijven voor projecten. De ALV neemt op gepaste
wijze afscheid van hem als bestuurslid.
Het bestuur stelt voor om voorlopig met drie bestuursleden verder te
gaan die de coöperatie besturen, en leiding geven aan een projectorganisatie die de verschillende (soms grootschalige) projecten behandelt. Wel
zal er gezocht moeten worden naar nog meer actieve leden voor deze
projecten.
De ALV gaat met het voorstel akkoord.

Raad van Toezicht (RvT)

Voor de begroting van 2015 wordt uitgegaan van 80 leden. Dit betekent
voor 2015 een doelstelling om nieuwe leden te werven. Alle aanwezige
leden worden opgeroepen om binnen hun netwerk nieuwe leden te
werven.
Door de gemeente is een voorschot op de opstartsubsidie verstrekt in
2015. Deze is in de begroting meegenomen. Verder is een bedrag opgenomen voor advieskosten door een accountant.
Het project Drijvend Zonnepark Bergerden is buiten de begroting gehouden omdat hiervoor een aparte projectorganisatie wordt opgezet.
Contributie 2016: Het bestuur zegt de hoogte van de contributie laagdrempelig te willen houden, maar wel voldoende voor het financieren
van de basiskosten van de coöperatie, waaronder de ALV. Aan de ALV
wordt voorgesteld akkoord te gaan met een contributie van € 20,- incl.
BTW voor 2016.

Conform de statuten moet er een Raad van Toezicht worden aangesteld.
Deze raad heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven over
de rol en het beleid van de coöperatie. Financieel toezicht is niet nodig
vanwege de instelling van een kascontrolecommissie en de mogelijkheid
om een accountant in te schakelen.
Het bestuur stelt voor om akkoord te gaan met een RvT die bestaat uit
drie leden. Als eerste twee leden worden door het bestuur voorgedragen
de heer Frits Ogg, windenergiespecialist, en de heer Maarten Visschers,
werkzaam bij de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, en vanaf het eerste
uur betrokken bij de oprichting van Lingewaard Energie. Beide nieuwe
leden stellen zich persoonlijk voor aan de vergadering.
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De ALV gaat akkoord met het aantal en de voorgestelde leden voor
de RvT.
Aan het afgetreden bestuurslid Pim Südmeier wordt gevraagd om zich
beschikbaar te stellen als derde lid van de RvT. Hij neemt dit in overweging. De benoemde leden in de RvT zullen samen met het bestuur een
functie/taakomschrijving opstellen.

de energieambassadeurs voor hun geweldige inzet. Er is een gemiddelde
energiebesparing van 15% t.o.v. vorig jaar gehaald. Op 24 juni 2015 volgt
een evaluatie van het eerste stookseizoen met de gemeente.
Daniëlle besluit haar toelichting met een korte energiequiz voor de
aanwezigen.

Lopende Projecten
De projecten van Lingewaard Energie behelzen bewustwording op het
gebied van energiegebruik en het duurzaam opwekken van energie.
Om advisering aan inwoners van Lingewaard te ondersteunen is een Infra
Rood camera aangeschaft. Deze valt onder de commissie advisering,
waarbij Gerard Visser als beheerder van deze camera zal optreden.
De EnergieTop Lingewaard van 25 februari 2015 was georganiseerd
vanwege het omlaag bijstellen door de gemeente van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Iedereen, ook de gemeente, vond het een goede
informatieve avond. Een uitgebreid verslag van de Top is op onze website
te lezen. Ondanks een aantal visiedocumenten die wij het afgelopen jaar
hebben opgesteld, heeft de gemeente ons nog niet uitgenodigd om mee
te denken over haar nieuwe beleidsplan Duurzaamheid. De gemeente
zal gevraagd worden of wij daar als Lingewaard Energie alsnog een rol in
kunnen spelen.
Robert Sonderen geeft een toelichting over het Drijvend Zonnepark
Bergerden en de stand van zaken op dit moment. De totaalinvestering
voor de realisatie van de 1e fase met 1.500 zonnepanelen, bedraagt ca.
€ 535.000,-. Dit moet gedekt worden door obligatieleningen (50%),
participaties volgens de Postcoderoosregeling (25%) en subsidie van de
provincie Gelderland (25%). Obligatiehouders krijgen 4% rente op hun
inleg, die lineair wordt afgelost in 15 jaar. Binnen de postcoderoosregeling
kan een hoger rendement worden verkregen, maar dat is afhankelijk van
de werkelijke opbrengst.

Project verduurzaming verenigingen: bij BOD de Sprinters liggen al
zonnepanelen na advies van Lingewaard Energie. Ook wordt gewerkt aan
een energieadvies voor Sporthal Walburgen en het clubgebouw en de
voetbalvelden van de Bataven v.v. in Gendt.
Op 15 juni 2015 wordt in samenwerking met SWL een informatieavond
georganiseerd voor alle sportverenigingen en beheerders van sportlocaties in Lingewaard.
De Duurzaamheidsmarkt 2015 wordt gehouden op 6 september 2015
op het Kinkelplein in Bemmel. Voor de organisatie van deze markt is weer
opdracht aan Lingewaard Energie gegeven door de gemeente.
Tot slot worden nog de projecten Zonnecoach en Energiebos genoemd.
Ook hiervoor is inzet van actieve leden nodig.
Aan het einde van de ALV wordt door Frans van Herwijnen een overzicht
gegeven van de stand van zaken voor wat betreft de doelstellingen van de
coöperatie:
• 15% energiebesparing in 2020 t.o.v. 2013
• 20% duurzame opwekking van energie in 2020.

Er wordt nog gezocht naar nieuwe verstrekkers van een obligatielening.
Dit kunnen natuurlijke personen en bedrijven zijn, die niet noodzakelijkerwijze uit Lingewaard hoeven te komen. Er wordt ook gezocht naar
participanten die in de postcoderoos rondom de opweklocatie wonen,
en mee kunnen doen in het kader van de Postcoderoosregeling (Regeling
Verlaagd Tarief). Hiervoor zal in september een informatieboekje worden
uitgebracht, en een of meer Informatieavonden worden georganiseerd.
Voor dit specifieke project wordt een aparte project coöperatie opgezet.
Het project De Knop Om wordt door Daniëlle van Berge Henegouwen
toegelicht. Voor de organisatie van dit project heeft de gemeente aan
Lingewaard Energie opdracht gegeven. Het project gaat in hoofdzaak over
bewustwording van het eigen energiegebruik en energiebesparing door
gedragsverandering. In het 1e stookseizoen is gewerkt met een Energy
Battle en een waterbesparingsproject op scholen.
Grote dank is verschuldigd aan het Wijkplatform Molenwijk – Dries en

De besparing van energie (gas en elektriciteit voor particulieren resp.
bedrijven) is nog beperkt, zo blijkt uit cijfers van de website “Energie in
Beeld”. Bij bedrijven was de besparing het grootst, maar dat zal zeker te
maken hebben met de economische crisis (afname aantal bedrijven). De
besparing bij particulieren bedraagt een paar procent, waarbij aangetekend dat het aantal inwoners iets gestegen is de afgelopen jaren. Er valt
dus op het gebied van energiebesparing nog veel te doen! De resultaten
bij de Energy Battle en het project de Knop Om laten zien dat een energiebesparing van 15% zonder investeringen en comfortverlies mogelijk is.
Wel is duidelijk dat er een grote toename is van het aantal zonnepanelen.
Hiermee zitten we zelfs boven het landelijk gemiddelde.
Om onze doelstellingen voor opwekking van duurzame energie binnen
Lingewaard te halen, zullen we vol moeten inzetten op windenergie en
productie van groen gas in Bergerden.
Vanwege het late tijdstip wordt besloten nu geen discussieronde meer
te houden. Er wordt voorgesteld op korte termijn een discussieavond te
organiseren en hier een passende vorm voor te bedenken. Dit zal worden
voorbereid door de werkgroep Communicatie van Lingewaard Energie.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
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