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Uitnodiging ALV Drechtse Energie 

 

Maandag 21 juni 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) 

Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328DN Dordrecht. 

 

Agenda: 

1. Opening 
2. Presentatie: Wat kan OM-nieuwe energie voor Drechtse Energie betekenen. 

Toelichting door de Directeur André Dippel. Informatie over OM-Nieuwe Energie 
https://www.samenom.nl/ 

3. Mededelingen (ter informatie) 
a. Ontwikkelingen windmolen Krabbegors 
b. Reactie Drechtse Stromen en Drechtse Energie op de Regionale Energie  

Strategie (RES 1.0) 
4. Update kring ZoaD (ter informatie) 

a. Project zonnepanelen op het dak van de Ontmoetingskerk (verkenningsfase) 
b. Nieuw bestuurslid Ruud van der Starre 
c. Introductie verwarmingssysteem Ontmoetingskerk 

 
                        ===== PAUZE ===== 
 

5. Delen van ledengegevens met Drechtse Stromen (besluit) 
6. Vaststellen verslag ALV 15 december 2020 (besluit) 
7. Jaarrekening (besluit) 

a. Verklaring kascontrolecommissie Jaarrekening 2020 
b. Goedkeuren van de Jaarrekening 2020  
c. Decharge bestuur 
d. Goedkeuring bestemming resultaat 

8. Bestuursverkiezing (besluit):  
a. Hans Visser herkiesbaar 
b. Aryen Pellikaan verhuist buiten de regio en verlaat het bestuur 
c. Nieuwe bestuursleden nodig 

9. Hoe aan de slag met de RES-Drechtsteden (ter informatie) 
10. Rondvraag 
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De vergadering zal corona-proof  worden georganiseerd. Daarom het dringende verzoek u 
aan te melden via deze link als u fysiek aanwezig wilt zijn. Er mogen maximaal 50 personen 
fysiek aanwezig zijn. U kunt ook iemand machtigen om voor u uw stem uit te brengen. 

 

Aanvulling bij punt 8 Nieuwe bestuursleden: 

Het bestuur van CDE functioneert goed en beschikt over voldoende gekwalificeerde 
bestuursleden. Het bestuur wil ook graag een afspiegeling van de samenleving zijn en is 
daarom op zoek naar potentiële bestuursleden die de gemiddelde leeftijd verlagen of vrouw 
zijn. Tevens missen we bestuursleden van niet-Westerse afkomst.  Ook leden die van zichzelf 
denken nog onvoldoende ervaring en kennis te hebben willen we uitnodigen belangstelling 
voor het bestuur kenbaar te maken, want we helpen heel graag die kennis en ervaring op te 
bouwen. 
  



3 
 

Agendapunt 3b en 9: 

Hoe met de RES-Drechtsteden (Alblasserwaard) aan de slag? 

Deze maand wordt de RES-Drechtsteden vastgesteld door de 7 gemeenteraden en 
provinciale staten van Zuid-Holland. 

Wij hebben samen met Drechtse Stromen op de plannen gereageerd. Kern van de reactie is: 
er ligt teveel nadruk op zonneenergie dit maakt de energieproductie onevenwichtig en ook 
de kosten voor de burger zullen hoger uitvallen, omdat het netwerk niet goed wordt 
gebruikt. 

Het valt te hopen dat de komende jaren toch nog opnieuw naar potentiële windlocaties 
wordt gekeken. 

Intussen willen wij de komende jaren met de volgende zaken aan de slag: 

● Zonnedaken in alle gemeenten, zowel met de postcoderoosregeling als voor grotere 
met SDE subsidie. 

● Het Zonnepark bij Kijfhoek: na de zomervakantie willen wij daar in gesprek met de 
omwonenden en andere belanghebbenden, zoals natuurgroepen, de fietsersbond, 
gemeente en Prorail. 

● In Sliedrecht en Hardinxveld zien we kansen om een zonnepark te ontwikkelen. Wij 
gaan met die gemeenten overleggen hoe wij of anders een lokale groep de 
ontwikkeling ter hand kan nemen al of niet met een marktpartij als ENECO. 

● Draagvlak onderzoeken voor windmolens in Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam, 
als we daarvoor ruimte krijgen van de gemeenten. 

● Ook voor andere locaties die genoemd zijn in de RES willen we bekijken of ze reëel 
zijn en of wij daar een rol bij kunnen spelen. Uitgangspunt van de RES is immers 
minimaal 50% in handen van de burgers. 

● Intussen is het ontwikkelfonds voor voorbereidingskosten van Coöperaties in Zuid-
Holland van start gegaan. Wij willen daar gebruik van maken. Dit maakt het mogelijk 
om volwaardig deel te nemen aan de ontwikkeling van een project zonder dat de 
risico’s te groot zijn voor ons als coöperatie https://www.zuid-
holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/kick-start-energiecooperaties-projecten-
duurzame/ 

● Wanneer plannen echt reëel worden en bijvoorbeeld een investeringsbeslissing 
vragen zullen we deze voorleggen aan de ALV. 
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Agendapunt 6: 
Notulen Algemene Leden Vergadering 

Drechtse Energie 
Dinsdag 15 december 2020 

 
 

1. Opening 
Willy opent de vergadering. We hopen het vanavond bij ongeveer een uur te houden. 
volgend jaar vergaderen we hopelijk weer eens fysiek.  
 
1.1 Vaststelling agenda 
We stellen de agenda vast. 

 
2. Mededelingen 
2.1 Positieve uitspraak Rechtbank over de windmolen Krabbegors 
Op alle punten hebben de bezwaarden ongelijk gekregen. De beroepstermijn verloopt op 
31 december 2020.  
Begin 2021 weten we of er een rechtsgang naar de Raad van State wordt gemaakt. 
Indien dit het geval is, zullen wij trachten om voorbereidende stappen te kunnen gaan 
maken. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend, maken wij zo snel mogelijk een start 
met het bouwplan en het werven van fondsen.  

 
2.2 De nieuwe postcoderoosregeling 
De nieuwe regeling is een subsidieregeling en ligt lager dan de huidige regeling. Op dit 
moment is het aantrekkelijker om onder de huidige regeling te vallen. We kunnen tot 1 
april 2021 van de huidige regeling gebruik maken.  
Installaties die na die datum in gebruik gaan vallen onder de nieuwe regeling. Daken die 
al in gebruik zijn, blijven onder de oude regeling vallen. 
 
2.3 De plannen voor grootschalige projecten 
Samenwerkingsverband met Eneco in het verband met de RES. Hiervoor bekijken we drie 
projecten: 
Kijfhoek Zwijndrecht: om een zonnepark aan te leggen. Wij gaan de komende periode al 
in gesprek met omwonenden. 
Solarpark: ook een groot project met zon. Ook hier gaan we al in gesprek met de 
omwonenden. 
A15 en A16: nog in afwachting van de regionale plannen.  
 
Indien wij kunnen meedoen in deze projecten, komen wij hier voor bij terug bij u als 
leden. Op dit moment gaat het nog om de voorfases van deze projecten.  
 
Participatietraject: meldt je hiervoor aan! Dan kunnen we samen voor inspraak zorgen 
voor de duurzame energie. Volg hiervoor de link die al eerder is toegestuurd. 

 
3. Verslag van de ALV 16-7-2020 
3.1 Vaststellen van verslag van de ALV van 16-7-2020 (bijlage AP 2.1) 
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Pagina 4: we dragen Dak Pullen over na 15 jaar, dit is anders dan bij voorgaande daken. 
Klopt dat? Raymond ligt toe dat dit klopt; we dragen de panelen na 15 jaar over.  
Er wordt een vervolgvraag gesteld over de kortere periode waarin rendement kan 
worden gemaakt, het lid vraagt zich af of het bestuur zich hiervan bewust is. Dit is het 
geval, hiervoor is ook gestemd in de vorige ALV. 

 
4. Jaarplan en begroting 2021 
4.1 Ter goedkeuring: jaarplan en begroting 2021 (bijlage AP 4.1) 
Jaarplan: er zijn geen vragen vanuit de leden. 
Begroting: de schoonmaakkosten zijn een groot percentage van de opbrengst. Kunnen 
we hier vrijwilligers voor inzetten?  
Willy antwoordt dat dit soort afstemming gedaan moet worden binnen de Kring. Ton 
Koedooder legt uit dat de panelen niet met normaal water gereinigd kan worden en de 
daken vaak onbereikbaar zijn. Daarom is de keuze gemaakt, door de kringleden in 2019, 
om dit uit te besteden.  
 
Het jaarplan en de begroting worden door handopsteking goedgekeurd door de leden. 
 
5. Rondvraag 
Stand van zaken dak Pullen: ProRail heeft de vergunning voor graven nabij het spoor 
afgegeven. We wachten op het moment op goedkeuring voor graven in het dijklichaam 
van het Waterschap. Voor de rest is het dak gereed om in gebruik genomen te worden. 
 
Aanlevering van nieuwe daken: hierbij ligt de aanzet voor bij Drechtse Energie en niet bij 
Drechtse Stromen. Mochten er daken beschikbaar komen bij DS dan worden deze aan DE 
doorgegeven. DS is altijd actief op zoek naar nieuwe daken. 
 
Verzekeringseisen: de eisen van verzekeraars voor nieuwe daken om panelen te leggen 
worden steeds strenger. Wat doet het bestuur eraan om aan de voorwaarden of eisen te 
kunnen voldoen? 
Tot op heden zitten de verzekeraars nog om tafel met de producenten en met Energie 
Samen rondom de premies. Hier kunnen wij nu nog niet veel over zeggen behalve dat wij 
nog geen premieverhogingen hebben doorgekregen. 
Hiernaast hebben wij ingezet bij de besprekingen van de RES om de condities waaronder 
vergunningen worden verleend voor het aanleggen van daken te verbeteren en 
verduidelijken. Dan komen er meer daken beschikbaar om te gebruiken in de regio. 
 
Kunnen we bij het selecteren van een leverancier, naast prijs en kwaliteit, ook 
duurzaam ondernemen meenemen als criteria. Dit is iets wat bij ons als coöperatie past. 
Dit moeten wij echter verder inkaderen. Dit willen wij graag met Chione samen voor die 
tijd uitwerken.  
 
Hoe kan ik panelen verkopen nu we een nieuwe regeling krijgen? 
Hoe moet het met de panelen op mijn huis, als ik mijn huis verkoop? 
Beide vragen zijn nog openstaande vragen die nog beantwoordt moeten worden. Dit 
onderhandelt Energie Samen nog uit met het Ministerie. 
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Agendapunt 7 

 

 

Jaarrekening 2020 

 

 

Coöperatie Drechtse Energie 
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TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS 2020 
 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Het jaar begon goed met de oplevering van het dak in 
Papendrecht dat aan het eind van 2019 is afgerond. Hiermee zijn er aan het begin van het 
jaar drie daken actief.  

Daarnaast was het project Zon op Pullen al met een projectleider van Drechtse Stromen 
gestart. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van maart 2020 is door de 
klankbordgroep van dak Pullen gevraagd of het project opgenomen kan worden bij de 
Coöperatie Drechtse Energie, hierop is positief besloten. Aan het einde van de zomer zijn 
Stedin en Energie Anders gestart met de realisatie van het project. Door diverse 
vergunningszaken bij zowel ProRail, Waterschap en de Gemeente zijn er wat kleine 
vertragingen ontstaan, maar uiteindelijk is begin 2021 het project technisch opgeleverd.  

Daarnaast zijn er stappen gemaakt in de Regionale Energie Strategie (RES) overleggen in de 
Drechtsteden. Ook is er veel samenwerking met de energiecoöperaties in de omliggende 
gebieden, waarmee over en weer raakvlakken zijn in het behalen van de doelstellingen in de 
diverse RES’sen. 

De samenwerking met Eneco voor grootschalige energie opwek is in volle gang en er zijn 
diverse potentiële locaties in zicht gekomen. De gesprekken met de betreffende gemeentes 
en landeigenaren zijn gestart in 2020 en zullen in 2021 doorlopen. De potentiële gebieden 
bevinden zich in Zwijndrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. 

De windmolen Krabbegors heeft vele tegenslagen gekend, maar eind 2020 is duidelijk 
geworden dat de molen gebouwd mag gaan worden. Begin 2021 zal er een start gemaakt 
worden met de voorbereidingen van de bouw1. 

 

  

 
1 In april 2021 is door de rechter geconcludeerd dat er een MER gemaakt had moeten worden conform het 
Nevele arrest 
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TOELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING 

Hieronder presenteren wij u de jaarcijfers van zowel de ‘Coöperatie Drechtse Energie’ als 
van de Kring, waarin opgenomen zijn de Zon op projecten vanuit Dordrecht, Papendrecht en 
dak Pullen. 

Gedurende 2020 is in totaal € 23.969,69 afgeschreven van de installaties Zon op Dordrecht 
en Zon op Papendrecht. Dit bedrag is verantwoord als een verliespost in 2020 in de 
resultatenrekening. Bij de winstverwerking over 2020 schrijven wij deze post af van de 
ledenrekening.  

Het project Zon op Pullen is eind 2020 nog in uitvoering en daarom wordt er in 2020 nog niet 
op afgeschreven. 

 

Omzet subsidie grootschalige opwek 

In deze post worden de uren van ingehuurde adviseurs en de uren van bestuursleden 
opgevoerd ten laste van de subsidie welke door de Provincie Zuid-Holland is verstrekt voor 
het mede ontwikkelen van grootschalige opwekprojecten in samenwerking met Eneco. 

Omzet projectbureau 

Vanuit het bestuur wordt er meegedacht en meegesproken in de opzet van een 
projectbureau door Energie Samen voor de afdeling Zuid-Holland. Vanuit deze werkgroep is 
er aan alle deelnemende coöperaties een vergoeding gegeven voor hun inzet. 

Omzet RES 
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Vanuit het bestuur wordt er meegedacht in de RES-strategie van de regio Drechtsteden. 
Vanuit Energie Samen is er een vergoeding voor deze inzet. 

 

Omzet van verkoop stroom Sporthal+, Stadsdepot, Sporthal Papendrecht 

Door de installaties wordt er stroom opgewekt, deze stroom wordt verkocht aan 
Greenchoice.  

Rentekosten 

Sinds 1 juli 2020 is door de economische situatie in Europa door diverse banken ervoor 
gekozen om rente te heffen op banktegoeden voor bedrijven. Bij Triodos Bank is de grens € 
100.000 en daarboven wordt er 0,5% rente in rekening gebracht over het banksaldo > € 
100.000. Er is door het bestuur gekeken of we niet van bank kunnen wisselen of een aparte 
spaarbankrekening ergens anders te openen. Helaas is dat niet mogelijk, want banken willen 
niet enkel een spaarrekening faciliteren. Deze rentekosten zullen voorlopig onderdeel blijven 
aangezien we een aanzienlijke voorziening toekomstig onderhoud hebben, maar die hebben 
we ook nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen in de toekomst. 

Kosten subsidie grootschalige opwek 

Dit zijn kosten van externe adviseurs en (reis)kosten welke door het bestuur zijn gemaakt. 
Deze uren zijn opgenomen in de eerdergenoemde Omzet subsidie grootschalige opwek. Het 
verschil tussen deze twee posten zijn de geldelijke waarde van de uren van bestuursleden 
die bijgedragen hebben aan dit subsidieproject. 

Bijdrage Duurzaamheidsfonds 

Zoals in het huishoudelijk reglement afgesproken zal er jaarlijks vanuit de Kring een bijdrage 
van € 1,00 per paneel of certificaat worden gedaan aan het Duurzaamheidsfonds. Met dit 
fonds zal in de toekomst de opstartkosten kunnen worden gefinancierd voor nieuwe 
projecten. Denk hierbij aan onderzoekskosten of constructieberekeningen. In 2020 heeft de 
coöperatie 1448 panelen in bedrijf. 

Afschrijvingskosten Dordrecht 

De afschrijving Dordrecht is jaarlijks 6% van het geïnvesteerde bedrag. De investering van 
Dordrecht was € 265.025. In 2019 is er een bedrag afgeschreven van € 16.196, dit was iets te 
hoog, dat wordt dit jaar gecorrigeerd door iets minder af te schrijven, namelijk € 15.607. 

Afschrijvingskosten Papendrecht 

De afschrijving Papendrecht is jaarlijks 6% van het geïnvesteerde bedrag. De investering van 
Papendrecht was € 139.377. De afschrijving voor 2020 is € 8.363. 

Uitkering rendement stroom ZoaD 

Afgesproken is dat naast de teruggave Energiebelasting die door de energieleveranciers 
direct aan de leden wordt uitgekeerd, er ook rendement op de verkoop stroom minus de 
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kosten van de Kring wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Tenzij de deelnemers (deels) een 
andere bestemming willen voor dit rendement. De omzet minus de kosten excl. de 
afschrijvingskosten is wat er voornemens is geboekt om uit te keren aan de leden. Dit besluit 
dient nog in de ALV beslist te worden. 

Kosten RES Drechtse Stromen 

De inzet voor de RES Drechtsteden wordt in samenwerking gedaan met de Stichting 
Drechtse Stromen. Afgesproken is dat Drechtse Energie de penvoerder is richting Energie 
Samen, maar dat Drechtse Stromen in 2020 60% van de vergoeding in rekening mocht 
brengen. Voor 2021 is de afspraak voor de verdeling omzet RES 50%-50% tussen Drechtse 
Stromen en Drechtse Energie. 

 

Saldo winst of verlies 

Aangezien de Kring in principe een onderdeel is dat operationeel geen winst of verlies 
maakt, ontstaat er door de afschrijving altijd een boekhoudkundig/fiscaal verlies die gelijk is 
aan de afschrijvingskosten van de installaties. 

Binnen de coöperatie zelf is 2020 afgesloten met een positief resultaat, doordat het bestuur 
heeft afgesproken dat de ontvangen vergoedingen vanuit Energie Samen en subsidie 
Provincie Zuid-Holland door de inzet van de bestuursleden wordt ingebracht in de 
coöperatie. Hiermee stijgt het eigen vermogen van de coöperatie. Besloten in het jaarplan is 
dat de vergoeding van de uren van de bestuursleden voor 50% worden toegekend aan het 
Duurzaamheidsfonds. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

Investering Zon op Dordrecht / Papendrecht / Pullen 

De activa bestaan uit de drie gerealiseerde projecten. Voor de projecten Zon op Dordrecht 
en Zon op Papendrecht geldt dat er ieder jaar 6% van de aanschafwaarde wordt 
afgeschreven, en na 15 jaar nog 1% voor de resterende 10 jaar. Voor project Zon op Pullen 
geldt dat er jaarlijks 62/3% wordt afgeschreven gedurende 15 jaar, waarna de panelen 
worden overgedragen aan Beheermaatschappij Pullen. 

Per ultimo 2020 was de waarde van de activa conform onderstaande tabel: 

Activa Aanschafwaarde 
Boekwaarde 
1/1 

Afschrijving 
2020 

Boekwaarde 
31/12 

Zon op Dordrecht  € 265.025   € 248.829   € 15.607   € 233.222  

Zon op 
Papendrecht  € 139.377   € 139.377   € 8.363   € 131.014  

Zon op Pullen  € 98.196  € 0 € 0  € 98.196   

 

De investering voor Zon op Pullen zal uiteindelijk hoger uitvallen dan nu verantwoord is in de 
balans. De totale verwachte investeringskosten zullen rond € 120.000 uitkomen. Het restant 
van de storting van € 170.170, na aftrek van alle investeringskosten, zal toegevoegd worden 
aan de voorziening. Verwachting is oplevering van project Pullen in februari / maart 2021. 
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Nog te ontvangen omzet verkoop stroom 

Het bedrag van € 1.015 zijn de facturen die wel zijn verstrekt over de opwek t/m december 
van de installaties, maar waarvan het bedrag nog niet is ontvangen op de bankrekening. 
Deze uitkeringen zullen in januari en februari 2021 gedaan worden door Greenchoice. Deze 
opbrengst is wel meegenomen in de omzet verkoop stroom in de resultatenrekening. 

 

Nog te ontvangen BTW 

Dit is de omzetbelasting die we nog moeten ontvangen over het vierde kwartaal van 2020.  

Ledenrekening Coöperatie 

Dit is het eigen vermogen van de coöperatie en de inleg van leden die nog niet meedoen in 
een project van Drechtse Energie. 

Ledenrekening Zon op Dordrecht / Papendrecht / Pullen 

Dit is het totaal aan kapitaal (eigen vermogen) dat door de leden is betaald aan de 
coöperatie. Hierbij hebben wij een splitsing gemaakt tussen deze storting en de storting 
gedaan door de leden. Elk jaar brengen wij op de ledenrekening in mindering een bedrag ter 
hoogte van de afschrijving van de zonnepanelen. 

Verloopstaat ledenrekening Storting Dotatie 
Voor-ziening 
MJOP 

Resultaat 
2019 

Saldo voor 
resultaat 

Zon op Dordrecht  € 311.500   € 46.475   € 16.196  € 248.829 

Zon op Papendrecht  € 195.300   € 55.923   € 0    € 139.377  

Zon op Pullen  € 170.170   € 0  € 0  € 170.170  

 

Reservering MJOP Dordrecht / Papendrecht 

Voor alle projecten is bij de storting een dotatie gedaan aan de voorziening voor groot 
onderhoud. Hiervoor is een meerjarenplan opgesteld. In alle projecten die heden op de 
balans staan zijn geen onttrekkingen gedaan aan de voorziening in 2020.  

Verloopstaat 
voorzieningen MJOP 

Saldo 1/1/20 Onttrekkingen Saldo 31/12/20 

Zon op Dordrecht  € 46.475  € 0  € 46.475  

Zon op Papendrecht  € 55.923  € 0  € 55.923  

Zon op Pullen  € 0  € 0  € 0 
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Duurzaamheidsfonds 

Dit is een gealloceerd post op de balans waarin ‘gespaard’ wordt om in de toekomst 
(start)kosten te kunnen financieren voor nieuwe projecten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die 
gemaakt moeten worden voordat een project echt van start kan gaan en een eigen 
financiering heeft. Afgesproken is dat als een project hiervan gebruik maakt dat het project 
na een finale GO het gebruikte bedrag met een additionele vergoeding van 25% terug 
betaald. Hiermee wordt deze voorziening op pijl gehouden om in de toekomst dit te kunnen 
blijven doen.  
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Vooruit ontvangen subsidie PZH 

Dit is de voorziening van de subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland. Tot eind 2020 is 
er 2x een bedrag gestort van € 24.564 en is het bedrag genoemd bij Omzet subsidie 
grootschalige opwek van € 18.310 in mindering gebracht. Voor het jaar 2021 worden meer 
uren en meer uitgaven verwacht, omdat er dan concreet projecten van start gaan die vallen 
onder de voorwaarden van de subsidie.  

Verloopstaat Subsidie PZH Saldo 1/1/20 Toevoeging Onttrekking Saldo 
31/12/20 

Subsidie € 24.564 € 24.564 € 18.310  € 30.818  

 

Verlies/winst-verdeling 

De winst van de coöperatie van € 5.850,84 wordt als volgt verdeeld: 
€ 2.568,29 wordt toegevoegd aan het Duurzaamheidsfonds 
€ 3.282,55 wordt toegevoegd aan inlegkapitaal 
 

Het verlies van de Kring van € 23.969,69 wordt als volgt verdeeld: 
€ 15.607,09 wordt verrekend op Kapitaal ZoD 
€ 8.362,60 wordt verrekend op Kapitaal ZoP 
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Vergelijking jaarplan 2020 

Omschrijving Inkomsten 
begroot 

Inkomsten 
werkelijk 

COOP KRING COOP KRING 

Ledenbijdrage 1.000    

Donaties 1.500  111  

Verkoop stroom MM3  10.000  10.224 

Verkoop stroom Jade 400   4.000  3.980 

Verkoop stroom BK 110  7.500  10.476 

Vergoeding GreenChoice 400  512  

Omzet RES   3.965  

Bijdrage vanuit bestuur (vergoede uren bestuursleden) 1.500  1.608  

Duurzaamheidsfonds – subsidie (vergoede uren 
bestuursleden) 

1.500  1.608  

Duurzaamheidsfonds (bijdrage uit de kring ZoaD) 890    

Totaal 6.790 21.500 7.804 24.680 

   

Omschrijving Uitgaven begroot Uitgaven werkelijk 

COOP KRING COOP KRING 

Bankkosten 100 100 76 522 

Communicatiekosten 2.000 500 890 733 

Website 300  211  

Bijeenkomsten (ALV/Kring) 1.000 500   

Netbeheerkosten  500  1.004 

Lidmaatschappen   272 272 

Bestuurskosten   357 188 

Bestuurdersaansprakelijkheid 300  148 148 

WA-verzekering ZoaD   1.400  1.399 

Bijdrage Duurzaamheidsfonds    1.448 

Onderhoud/MJOP ZoaD   1.250  73 

Totaal 6.790 21.500 1.954 5.787 
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Resultaat (winst) 3.090 16.360 5.850 18.893 
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Agendapunt 7a 
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Agendapunt 8a 

Herverkiezing Hans Visser 

Sinds maart 2018 maak ik deel uit van het bestuur 
van de coöperatie Drechtse Energie. Het eerste jaar 
was ik algemeen lid en sinds 2019 secretaris. 

Mijn achtergrond ligt in het bankwezen 
(MeesPierson / ABN AMRO), waar ik vooral bezig 
ben geweest in de IT en op het snijvlak IT en 
bankbedrijf. Ik heb o.a. gewerkt voor Private 
Banking, Betalingsverkeer, Risk management en 
Cash. Sinds 2017 ben ik zelfstandig projectleider en 
zoek ik mijn opdrachten vooral in de hoek van 
NGO’s. 

Ik blijf mij graag inzetten voor groene energie-
opwekking, zowel privé als in onze coöperatie.  

 

 

 


