
1ste Algemene Ledenvergadering van de Energie Coöperatie IJlst op dinsdag 20 februari 2018,  

20.00 uur Mauritiuskerk te IJlst. 

Volgens presentielijst 49 leden 

Met kennisgeving afwezig: 11 

 

1. Opening en welkom 

a. Doel van de avond: informeren 

b. Nemen van aantal formele besluiten inz. voortgang 

2. Benoeming bestuur  

a. Bij passeren van de notariële akte inzake de oprichting van de coöperatie (26-9-2016) 

zijn voor de eerste maal tot leden van het bestuur benoemd: Gosse Carl Beerda (vz), 

Gerrit van der Leeuw (secr. en penningmeester), Willem Lodewijk Christiaan Rutten en 

Hans Sikma. Twee van de vier personen hebben nog zitting in het huidige bestuur. De 

andere twee hebben destijds direct al aangegeven dat zij na de oprichting van de 

coöperatie hun plek beschikbaar zouden stellen voor anderen. 

b. Voorgesteld worden: 

i. Gerrit van der Leeuw  te IJlst, voorzitter 

ii. Hans Sikma te IJlst, secretaris 

iii. Harald de Kluizenaar te IJlst, penningmeester 

iv. Tim Dijkstra te IJlst, alg bestuurslid 

c. Betrokken personen vertellen kort wie ze zijn en wat hun motivatie is. 

d. Allen worden met algehele instemming door applaus benoemd tot bestuurslid 

3. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement 

a. Het bestuur vraagt instemming met dit reglement om vooral de tijd van deze 

vergadering te kunnen besteden aan de actuele stand van zaken. Eventuele 

opmerkingen of vragen graag per mail te kennen geven aan het bestuur. 

b. De vergadering stemt in met voorliggend Huishoudelijk Reglement 

4. Stand van zaken 

a. Info over aantal leden, donateurs enz. zie agenda van de vergadering 

b. Er zijn een aantal energiemaatschappijen die niet meedoen aan de postcoderoos. 

Alhoewel alle energiemaatschappijen wettelijk verplicht zijn om deel te nemen vraagt 

het afdwingen waarschijnlijk veel tijd en sores en is het overstappen naar een andere 

maatschappij aan te bevelen. Daar kan een boete aan vast zitten. In dat geval is het 

verstandig om dat per mail te melden aan het bestuur om in aanmerking te komen voor 

een eventuele compensatie van de boete. 

5. Onze doelen 

a. Dat er in IJlst minimaal net zoveel stroom wordt opgewekt als er verbruikt wordt 

b. Aanvankelijke bedoeling om dat te realiseren via de stroomtuin 

6. Realisering 

a. Er is voor ruim 1500 panelen ingetekend. Te weinig om rendabel te maken. Bestuur acht 

het moeilijk haalbaar om tot een rendabel aantal van 3000 te komen. Bij 1500 panelen 

zijn de aansluitkosten € 60 tot €70 duurder. Niet interessant. Inmiddels wel twee 

marktconforme aanbiedingen van zonnepanelen binnen.  



b. Vanaf begin aangegeven dat wanneer er onvoldoende intekening is, het project te 

stoppen.  Het zo hier en daar getoonde enthousiasme heeft het bestuur echter doen 

besluiten om te zoeken naar alternatieven. Dat in combinatie met de oproep van de 

gemeente SWF om ruimte op daken van sporthallen op te vullen heeft ertoe geleid dat 

we nu met een nieuw voorstel komen. Verder zijn er verkennende gesprekken geweest 

met eigenaren van andere daken. Bijkomend voordeel is dat plaatsing op daken 

goedkoper is dan op grond (kosten onderhoud terrein en sloten). Plaatsing op daken is 

niet nieuw, gebeurt al op veel maar plaatsen. De Energiewerkplaats (Raerd) heeft daar 

standaardcontracten voor opgesteld met voldoende borging bij wijziging van pand 

(verhuur c.q. verkoop). Verhuurder ontvangt een vergoeding en krijgt de panelen om 

niet na 15 jaar. Panelen zijn eigendom van de coöperatie gedurende de looptijd en dus 

niet van de deelnemers aan de postcoderoos. Calamiteiten zoals brand en storm zijn te 

verzekeren. Datum van overgang (energiemaatschappij) is mei/juni en mogelijk iets later 

al naar gelang er daken beschikbaar komen. 

7. Vragen 

a. Al contact gehad met Elkien, diverse scholen, veemarkthal? Nog niet. Suggesties voor 

daken zijn welkom. Graag mailen naar bestuur, mailadres info@stroomtuin.nl. 

b. Hart van de postcoderoos is 8601. Dat blijft zo en kan niet verschuiven. Een donordak 

buiten de postcoderoos is in principe mogelijk maar niet zonder meer. 

c. Deelnemers worden toegewezen aan een code. Het hierdoor mogelijke verschil in 

kosten wordt gemiddeld onder alle deelnemers. 

d. Het aan de beurt zijn hangt af van de daken die beschikbaar komen en is niet gekoppeld 

aan de woonplaats van de deelnemer. Het is wel de bedoeling om alle aanvragen te 

honoreren. 

e. Deelnemers krijgen een certificaat en zijn geen eigenaar van de panelen. Dat is de 

coöperatie. 

8. Voorstel 2 SDE+  

a. Uitleg wordt gegeven over wat een SDE+_ project inhoudt. 

i. Garantieperiode eveneens 15 jaar bestaande uit garantiesubsidie van 10,7 ct. in 

combinatie met marktprijs voor alle opgewekte stroom, energie wordt via 

Liander geleverd aan het net,   

ii. De coöperatie vraagt de subsidie aan en bij toewijzing wordt het SDE+ project 

ondergebracht in een aparte rechtspersoon, 

iii. Deelnemers aan de postcoderoos kunnen ook deelnemen aan de SDE+ variant 

iv. 9000 panelen in de stroomtuin. De gemeente SWF faciliteert omdat het een 

door de bevolking geïnitieerd project is, wordt bevestigd door aanwezig raadslid 

van GroenLinks, het project kenmerkt zich ook door een stuk idealisme bij de 

deelnemers 

v. Investeerders (bank, leden, fondsen en anderen) krijgen een rentevergoeding. 

Het bedrijfsresultaat komt ter beschikking aan duurzaamheidsdoelen in de 

postcoderoos. Het bedrijfsresultaat is in aanloop gering maar neemt fors toe 

tegen het einde van de looptijd. Over de doelen is verder nog niet concreet 

nagedacht. Dat is ook aan de leden van de coöperatie. Wellicht dat in dat 

verband ook gezocht moet worden naar projecten van energiebesparing!  



vi. Verhuizing naar plek buiten de postcoderoos is geen probleem binnen SDE+ 

project 

vii. Het gaat niet om voorstel 1 of 2 maar om voorstel 1 en 2 

viii. De positie van leden en donateurs goed regelen in het Huishoudelijk reglement 

ix. Er kan geen reden genoemd worden om niet in te stemmen met het SDE+ 

voorstel 

x. Min of max bedrag voor deelname stellen? 

9. Voorstel 1  

a. Voorstel 1(in plaats van een weide zoekt de ECIJ naar verschillende daken in IJlst, Sneek 

e.o. om het totaal van 1526 panelen via een postcoderoos regeling te realiseren) wordt 

in stemming gebracht. Blanco stemmen geen. Alles voor. 

b. Voorstel 2 (voor de weide gaat de ECIJ een SDE+ subsidie aanvragen voor het 

oorspronkelijke plan , de stroomtuin, naast het industrieterrein in IJlst, ruim 2 ha met 

circa 9000 zonnepanelen) wordt in stemming gebracht. 2 blanco stemmen, 1 tegen 

stem, Overigen voor. Wordt dus met overgrote meerderheid mee ingestemd. 

10. Rondvraag 

a.  Waar zijn de dertigers? In het bestuur is wel een evenredige vertegenwoordiging van de 

jonge generatie. 

b. Waardering voor goede presentatie, openheid en kundigheid van de materie 

11. Sluiting 

a. 22.00 uur sluit de vz de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 

 

 

Meike de Jong, notulist 

 

 

 

  


