
 

 

Verslag van Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 

coöperatie duurzaam Riel  Goirle 

 

Datum:  24 september 2020 

Tijd:   19:30 uur  

Locatie:  CC Jan van Besouw 

 

Opening 

Rob de Bruijn opent de vergadering en neemt de agenda door. Daarna stelt hij het bestuur van de 

coöperatie en de stichting voor. 

 

Financiële verantwoording 

De kascommissie vertegenwoordigd door Corno Botermans en Riky Naaijkens adviseert de ALV het 

bestuur van de coöperatie over 2019 decharge te verlenen. De ALV neemt dit over, inclusief de 

adviezen van de kascommissie om de totalen per installatie apart te specificeren. Het bestuur, Olaf 

Rutten en Edwin Weijtmans, heeft met applaus decharge gekregen.  

 

Nieuw bestuur coöperatie door stichting 

Aangezien Olaf en Edwin willen aftreden is gezocht naar opvolging. Deze is niet gevonden en op 

advies van de notaris is voorgesteld dat de stichting het dagelijks bestuur van de coöperatie op zich 

neemt. In de praktijk betekent dit, dat de voorzitter en de secretaris/penningmeester van de 

stichting het dagelijks bestuur van de coöperatie vorm en inhoud geven. De ALV neemt dit besluit 

aan. 

Wel worden er enkele vragen gesteld over de verantwoording. De administraties van de coöperatie 

en de stichting zijn gescheiden. Voor de coöperatie geldt dat het beheertaken betreft. Beheer over 

de installaties en de belangen van de leden. Hier dient jaarlijks tijdens de ALV verantwoording 

afgelegd te worden inclusief kascontrole. Er verandert dus niets ten opzichte van nu, alleen de 

samenstelling van het bestuur is gewijzigd. 

De taken voor de stichting is ontwikkeling van nieuwe duurzame initiatieven. De boekhouding en 

administratie van de stichting is gescheiden van de coöperatie.   

We nemen hierbij afscheid van Olaf en Edwin als bestuursleden. We bedanken Olaf voor alle 

inspanningen. Olaf bedankt ook alle leden en neemt met een goed gevoel afscheid. Edwin bedanken 

we ook voor alle inzet voor de coöperatie. Edwin gaat verder als bestuurslid van de stichting. 

 



Overzicht van de installaties 

Edwin neemt ons mee in de opbrengsten per installatie. Tevens meldt hij dat de monitoring en het 

onderhoud worden verricht door Rik Baeten. Deze heeft het jaarlijks onderhoud uitgevoerd op alle 

installaties en heeft als advies gegeven om de panelen bij  “van Roessel” te laten wassen. Dit zal 

geregeld worden. De kosten van monitoring, onderhoud en het wassen worden door de coöperatie 

betaald. 

 

Voorstel ledenadministratie elders onder te brengen (Zon op Nederland) 

Aan de leden wordt voorgesteld om de administratie van de postcoderoos installaties onder te 

brengen in een hiervoor gespecialiseerde partij (Zon op Nederland) om zo de administratieve last te 

beperken en dat er een goede continuïteit is voor de toekomst. Tevens is er dan ook meer 

keuzevrijheid van de energieleveranciers, nu zijn we gebonden aan één leverancier namelijk  

Greenchoice. Hierop zijn meerdere vragen gekomen. Vooral wat deze keuze oplevert en welke 

redenen ter grondslag liggen. Conclusie is dat dit voorstel verder uitgewerkt wordt en hier later 

(digitaal) over gestemd gaat worden. 

Voor de helderheid wordt nog eens aangegeven dat ook in  de huidige situatie bij Greenchoice je niet 

persé ook je gas hoeft af te nemen. Je kunt voor gas naar een andere partij gaan.  

Afgelopen jaar hebben we signalen ontvangen t dat Greenchoice niet  iedereen de energiebelasting 

uitbetaald had. Wij kunnen dit niet zien  in verband met privacywetgeving. Bij navraag bij 

Greenchoice heeft de uitbetaling alsnog plaatsgevonden. Komend jaar zullen we alle deelnemers 

vooraf informeren   als Greenchoice de uitbetaling gaat doen, dan kunt u dit zelf in de gaten houden. 

 

Spinderwind 

Rob praat ons bij over Spinderwind. De ALV besluit dat: 

1. De stichting de coöperatie vertegenwoordigt bij de ALV Spinderwind 

2. Dat met de extra opbrengst (windbonus) de financiering van de eenmalige contributie 

Spinderwind over 2018 verrekenen en onze activiteiten ten behoeve van de regionale 

activiteiten met de andere 13 energie coöperaties Hart van Brabant. 

3. Dat de Stichting jaarlijks in de ALV van de coöperatie DRG verantwoording aflegt over deze 

activiteiten. 

 

Samenwerking lokale energie coöperaties (LEC’s) in Hart van Brabant 

De ALV stemt in met de intensieve samenwerking met de LEC’s binnen Hart van Brabant. En het 

oprichten van een coöperatieve vereniging om de regionale activiteiten te besturen. 

 

Pauze 

Tijdens de pauze komt  wethouder Liselotte Franssen  van Gemeente Goirle binnen. 

 

In gesprek met  wethouder Liselotte Franssen 

Rob de Bruijn interviewt de wethouder die duurzaamheid in haar portefeuille heeft, over het thema 

duurzaamheid in Goirle en Riel. Ze vertelt dat ze duurzaamheid binnen de gemeente niet als taak op 

zich ziet, maar dat bij veel taken en beslissingen, duurzaamheid een onderdeel is.  De gemeente is 

betrokken bij de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) om de doelstellingen uit het 



klimaatakkoord te realiseren. Ze is positief over de regionale samenwerking tussen gemeentes, 

waterschappen, natuurorganisaties en de lokale energie coöperaties. Ze geeft aan dat deze 

samenwerking cruciaal is om de grootschalige zon en windprojecten die in het eerste REKS bod staan 

te realiseren. Daarnaast wil onze regering van het aardgas af. De gemeente Goirle heeft deze week in 

het college het plan van aanpak warmtetransitie goedgekeurd om in kaart te brengen wat de 

mogelijkheden hiervoor zijn. Volgend jaar moet deze analyse klaar zijn. 

Hoe ervaart zij de samenwerking met de stichting Duurzaam Riel Goirle? De wethouder vertelt: 

“Samen met de betrokken ambtenaren zie ik de stichting Duurzaam Riel Goirle als een professionele 

partij, die hard aan de weg timmert om duurzame projecten in onze gemeente te ontwikkelen. We 

werken constructief samen en vinden elkaar snel als zaken onduidelijk zijn”. Rob de Bruijn bevestigt 

dit instemmend met de uitspraak: “Zonder schuren geen glans”.   

 

Ambitie en plannen 

Edwin neemt ons mee in de plannen die in 2019 in de ALV waren gepresenteerd. We laten daarna 

zien wat de stichting DRG in 2020 gerealiseerd heeft. 

 

Energie besparen in huis 

Daarna geeft Edwin Weijtmans een presentatie over het project waarmee DRG inwoners gaat helpen 

bij het energiezuinig maken van hun huizen. Daarvoor zijn 5 energiecoaches opgeleid. Zij starten in 

het najaar met keukentafelgesprekken om de bewoner te informeren naar de mogelijkheden voor 

hun huis. Daarnaast wordt er binnenkort een online energieloket geopend. DRG is van plan dit nog 

verder te ontwikkelen en hoopt in 2021 inwoners een gevarieerd pakket aan te kunnen bieden om 

hun huis comfortabeler en duurzamer te maken.  

 

Vragen en sluiting 

Veel waardering voor alle initiatieven vanuit de zaal. 

Wat kan er met de daken van maatschappelijke gebouwen? Wethouder meldt: Gemeente huis, CC 

Jan van Besouw en Leybron gaan zonnepanelen op. Sportparken worden  voorzien van ledverlichting. 

Overige openbare gebouwen worden getoetst op duurzaamheid. 

Kunnen energiecoaches ook ingezet worden voor openbare gebouwen. Nemen we mee, maar eerst 

bij particulieren. Dat is de primaire doelgroep van  de stichting Duurzaam Riel Goirle. 

Weetje: Goirle stond afgelopen jaar op 1 voor aantal zonnepanelen op daken industrie.  

Rob dankt alle leden en sluit de vergadering 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan de website van Duurzaamrielgoirle.nl 

in de gaten of volg ons op Facebook 

 

 


