programma (4e) Algemene Ledenvergadering
- welkom en opening vergadering
- mededelingen vanuit het bestuur: huishoudelijk reglement
- donateurschap; opheffen?
- vervolgproject
- aangaan lening bij Stichting Revolverend Fund Groningen en
goedkeuringsverzoek ALV
- eventueel nagekomen punten
- rondvraag en sluiting

Opstellen huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij (onder
meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten.
In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het
wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt
aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het
huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte
gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.
Concept opstellen en vervolgens vaststellen in een ALV
* ons lid Bert Zuiderveld, medewerker notariaat Smid, gaat ons helpen!

Stopzetten Donateurschap ?
- geen meerwaarde?
- enkel het goede gevoel?
* vergadering besluit om (voorlopig) passief met donateurs door te gaan.
Mogelijk op termijn onderzoeken wat we verder willen met de vereniging.
Mogelijk verbreden van doelen, etc.
Pas dan zou eventueel kunnen worden overgegaan tot actieve donateurwerving

Nieuw project op dak Kuipers
100 tot 110 zonnepanelen x 270 kWh
5 x 8.000 kWh windturbines?
* windturbines: garantie over de levering worden nog niet gegeven. In ieder geval niet
voor maart/april 2018.
Knippen? Of uitstellen?
* we kijken hoe het loopt; in ieder geval is de planning om febr. 2018 de ca. 100
panelen te plaatsen. Is er dan uitzicht op levering windturbines, dan t.z.t. plaatsen.
Anders alleen de panelen.
Offerte Elize en Prieto(onderweg)
* ziet er acceptabel uit.
Gevolgen voor huidige deelnemers ?
* volledig aparte administratie, zodat de 2 verschillende projecten “zelfstandig” kunnen
worden gevoerd
Nieuwe bankrekening (gratis 1e jr) bij Triodosbank
* ten behoeve 2e project

Wie kan meedoen?
Postcoderoos:
9801/ 9804 / 9832 / 9831 / 9833 / 9822 / 9805 /

Hoe kunt u meedoen?
Geografisch
- wonen in postcodegebied
Hoeveel zonnedelen kopen?
- advies tot ca. 80% van uw elektriciteitsverbruik op jaarbasis
Wat kost het?
- € 299 per energiedeel van 250 kWh
- "verplicht" overstappen naar Qurrent (anders kosten...)

tussentijds uitstappen?
- verhuizen; binnen postcoderoos kun je gewoon mee
- verkopen aan nieuwe bewoner/koper woning
- verkopen aan andere leden van de coöperatieve
vereniging, die nog "ruimte" hebben.

Regeling Verlaagd Tarief
korting ca. € 0,12 per kWh op energiebelasting
gemaximeerd tot eigen verbruik en max. 10.000 kWh

Qurrent verrekend de korting op de individuele
jaarafrekening van de deelnemer
Maandelijks bedrag is een voorschot.
- eventueel zelf aanpassen

Leadvergoeding voor aanbrengen nieuwe
klanten bij Qurrent.
- welkomspremie € 25,00
- jaarlijks vergoeding € 27,50 per klant van Qurrent
(bij elektriciteit- en gasklant)

Begroting nieuwe project
Investeringsbegroting
Productie installatie

Wat moeten we betalen?
270 zonnepanelen
270 wp

Begroting zonnepanelen
Begroting windmolens
Aansluiting netbeheerder
3x80A
Diversen
Oprichtingskosten cooperatie
Vestigen zakelijk opstalrecht/notaris kosten
Verkoopdocumentatie/communicatie materiaal
Startbijeenkomst
Informatie avonden
Auotmatiseringskosten/website
Externe ondersteuning
Vergoeding dak eigenaar
Onvoorzien
Subtotaal Totaal
BTW
21%
Totaal

72900
€ 30.000,00
€ 45.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 750,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 0,00
€ 1.480,00
€ 96.230,00
€ 20.000,00
€ 116.230,00

Financieringsbegroting

Hoe gaan we het betalen?

Inleg leden
Externe financiering SFRG
Subsidie bijdragen
LEV
Subsidie bijdrage gemeente

zonnepanelen

Totaal
Wat vragen we van de leden?
Prijs per zonnepaneel voor de leden

€ 299,00

€ 80.730,00
€ 22.500,00
€ 10.000,00
€ 3.000,00

€ 116.230,00

€ 299,00

Besluit tot het aangaan van een lening t.b.v. een nieuw op te
starten opwekproject.
- op basis van Statuten art.15e goedkeuring ALV nodig!
- lening van ca. € 22.500 bij SRFG (provinciaal fonds)
- aflossing en rentebetalingen vercalculeerd in rekenmodel
* ALV met algemene stemmen akkoord met het aangaan van
een benodigde externe financiering

Nagekomen punten?
Rondvraag
* wat kunnen en willen we meer als Coöperatieve Vereniging? Bredere
doelen formuleren? Koppleling met donateurschap.
Verder over nadenken!
Sluiting

