Notulen ALV Coöperatie Zevenster Zonnestroom
30 mei 2017
Plaats: zaal Balk, Tijd: 20.00 u
Aanwezig: F. de Boer (Secretaris) R. Brondijk (Voorzitter) , B. Zijlstra
(Penningmeester); Dhr K. Jansen; Dhr Visbeek (Ecoop); Dhr W.van de
Molen; Dhr R. Vroom; Dhr T. Kuipers (Zevenster); Dhr van den Berg; Mw
Hensums; Dhr R en Mw J. Wieringa. Mw N. Hadash. Mw M. Schaafsma.
Afzeggingen: Fam P. de Haan; Mw R. Kuipers; Dhr B. Zuiderveld; Dhr T.
Smit
1.Opening
Voorzitter heeft iedereen welkom.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Voorstel: Klaas Jansen toe te laten treden tot als algemeen lid van het
bestuur. Aanwezige leden zijn akkoord.
Het voorstel tot aftreden van bestuursleden, met de mogelijkheid om
herkozen te worden, is ingebracht en aangenomen.
- Reint Brondijk

01-06-2018

- Bauke Johan Zijlstra

01-06-2019

- Fennie de Boer

01-06-2020

- Klaas Jansen

01-06-2021

3. Er volgt een terugblik vanaf de oprichting tot nu en de ontwikkelingen
in de regio zoals vergelijkbare initiatieven: Garnwerd: Cooperatie Gloed
en Loppersum: Lopec.
4. Productiecijfers zijn getoond over eerste jaar: juni 2016 – mei 2017.
Ecoop , Simon Visbeek en Raymond Kruyer, ondersteunt onze
coöperatie met financiële en fiscale zaken. (www.Ecoop.nl). Dhr Visbeek
licht de jaarcijfers 2016 toe (te zien op powerpoint) tijdens deze
vergadering. De coöperatie heeft een renteloze schuld bij de heer J.
Kuipers (dakeigenaar). Vanaf 1 januari 2017 is de maandelijks aflossing
ingegaan.
Extra aandacht voor eigen belastingaangifte . Hoe om te gaan met de
waarde van de zonnepanelencertificaten. Het aantal certificaten is

bepalend of er sprake is van aanmerkelijkheidsbelang. Zie
Belastingdienst/ aanmerkelijkheidsbelang. Dit is bepalend of de waarde
van de certificaten wordt toegerekend aan box drie of box twee.
De belastingdienst vraagt de gegevens i.v.m. de belastingaangifte niet
actief op bij de fiscalist (Ecoop).
De korting op de energiebelasting wordt pas verrekend na één jaar. Voor
de leden die voor de startdatum naar Qurrent zijn overgestapt , zal dit
dus na 1 jaar, op de jaarafrekening, te zien zijn. Voor leden die later ,
dus na de startdatum 31 mei 2016 zijn overgestapt, zal dit nog een jaar
later zijn.
5. Kascontrole (Dhr Jansen en Mw Wieringa) heeft plaatsgevonden.
Kascomissie heeft een bezoek gebracht aan de penningmeester en de
stukken ingezien tot 1 januari 2017. Er is decharge verleend aan het
bestuur. Mw J. Wieringa blijft aan als kascommissielid en een nieuw lid
wordt gevraagd voor kascontrole over 2017.
6. Een begroting van inkomsten en uitgaven 2017 wordt getoond. De
inkomsten lopen achter bij de uitgaven.
Toelichting:
Er is enig kasgeld, dus in de problemen komen we (nog) niet.
Volgend jaar ontvangen we van Qurrent meer leadvergoeding: niet
iedereen is vroegtijdig overgestapt. Volgend jaar is dit ongeveer
verdubbeld. Er zal een overzicht opgevraagd worden bij Qurrent i.v.m de
vergoeding.
-

uitgaven/kosten liggen waarschijnlijk nog iets lager.

Vennootschapsbelasting over 2017 hoeven we (waarschijnlijk) niet
te betalen, omdat we nu met verlies werken. We kunnen vervolgens
"verrekenen".
Het zou mooi zijn om meer donateurs te werven. En om mensen te
bewegen om over te stappen naar Qurrent (zuivere inkomsten). Dit kan
door aanmelding via de coöperatie: https://www.qurrent.nl/groeneenergie/?source=zevensterzonnestrooms#s_calculator
- Kosten kunnen bespaard worden door bijvoorbeeld het zelf beheren
van de website. Geïnteresseerden kunnen zich melden.

7. Presentatie Zevenster Windstroom
Reint Brondijk vertelt over een eventueel nieuw project bijvoorbeeld met
windstroom. Deze dient met een aparte boekhouding te werken en
zichzelf kunnen bedruipen. Zie verder powerpoint.
8. Eventuele nagekomen punten: geen
9. Rondvraag en afsluiting.
Opmerking: de presentatie zal via de website van de coöperatie onder
zien zijn bij “Downloads”.

