Algemene ledenvergadering coöperatie duurzaam Riel/Goirle,
20 september 2021 in de Leybron in Riel.

Rob de Bruijn opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij meldt dat Joost Brock helaas zijn activiteiten voor
de stichting DRG en de coöperatie DRG gaat beëindigen. We
hebben een nieuwe penningmeester, Guus van der Put bereid
gevonden om deze rol over te nemen. We zijn op zoek naar een
secretaris. Er zijn 26 stemgerechtigde leden aanwezig.

Bij dit verslag zit de PowerPoint die het bestuur heeft gebruikt om de
stand van zaken bij de coöperatie DRG en de stichting DRG toe te
lichten. Ook zijn de dia’s toegevoegd die Jan Willem Revet, onze
gastspreker heeft gebruikt bij zijn verhaal over de rol van de 14 lokale
energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant bij de executie van de
Regionale energie en klimaat transitie. (REKS 1.0).

Verslag ALV september 2020
Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de
leden van de ALV.
Econobis status besproken. Lijkt niet gebruiksvriendelijk. Het bestuur
komt hier komende keer op terug met een definitief voorstel of afstel.

Cijfers Van Roessel I, II en III, Vermeer en Van Abbeelen.
Guus van der Put presenteert de cijfers en opbrengsten van de vijf
postcoderoosprojecten.
De kascommissie leest het verslag voor en adviseert het ALV decharge te
verlenen aan het bestuur DRG. Tevens adviseert de kascommissie het
bestuur om de afrekeningen van Greenchoice via het twee ogen principe
te controleren. Het bestuur neemt dit advies over.
De ALV verleent met applaus decharge aan het bestuur voor de financiën
over 2020.

De kascommissie zal in 2022 ook de cijfers over 2021 controleren. Guus
van der Put overhandigt de leden van de kascommissie een bloemetje
als waardering voor hun activiteiten.

Voorstel eenmalige extra uitbetaling postcoderoos gezien
positieve saldo over 2020.
De ALV stemt in met de eenmalige uitbetaling van € 0,045/kWh i.p.v. €
0,03/kWh.

Voorstel Tarieven Greenchoice
Voorzitter legt de situatie omtrent aanbieders uit i.c.m. margevergoeding
e.d. In de energiemarkt zijn er maar drie aanbieders (Greenchoice,
ENERGIE en OM Nieuwe energie) die werken met een zogenaamde
margevergoeding. Deze vergoeding krijgt de coöperatie voor ieder lid dat
zowel elektriciteit en/of gas afneemt van Greenchoice. Uit de opbrengst
kan de coöperatie activiteiten zoals b.v. de ALV en informatieavonden
organiseren voor de inwoners van Riel en Goirle. Verder is de
energiemarkt op dit moment overspannen en is overstappen naar een
andere energieleverancier niet verstandig. Advies aan de leden is om bij
Greenchoice te blijven. De ALV neemt dit advies over.
Ook is het voor de coöperatie niet interessant om over te stappen naar
bijvoorbeeld OM Nieuwe Energie. We moeten dan een instap fee betalen
van € 10.000,-.

Greenchoice voorstel tarieven
Verwachting is dat energietarieven gaan stijgen. Contract zou voor 3 jaar
zijn. Is het wijs dit voor 3 jaar vast te leggen? Waarom niet één jaar?
Er wordt gestemd over 1 jarig of 3 jarig. Met meerderheid van stemmen
24 stemmen voor en 2 tegen wordt met Greenchoice een 3 jarig contract
gesloten. Het bestuur neemt bij volgende onderhandelingen 1 jarig ook
mee.
Monitoring en onderhoud
Edwin Weijtmans vertelt een en ander over hoe de monitoring
plaatsvindt en welke onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd.RIBA
Solutions is de partij welke de installaties op maandbasis monitort, de
jaarlijkse inspectieronde houdt en de omvormers schoonmaakt. We
hebben RIBA gevraagd om een meerjaren-onderhoudsbegroting op te
stellen zodat we dit in onze financiële huishouding beter kunnen borgen.
De vraag wordt gesteld of de schade aan kabelgoot bij van Roessel
onder de verzekering valt. Helaas niet, schade blijft onder het eigen
risico.
De vraag wordt gesteld wanneer gewassen wordt. Als monitoring
aangeeft dat opbrengst vermindert of na een inspectie door RIBA. Alle
daken zijn of afgelopen of dit jaar gewassen.

Oude postcoderegeling
Edwin Weijtmans legt de situatie uit die ontstaan was door een
wetswijziging. En dat door het samen optrekken (stevige lobby richting
het ministerie) van energie coöperaties, de fout in de wet hersteld is en
dat certificaten weer overdraagbaar zijn.

Spinderwind
Rob de Bruijn bespreekt de ontwikkelingen binnen Spinderwind.
De molens hebben het eerste jaar minder opgebracht dan verwacht. Er
wordt onderzocht hoe dit komt. Daarnaast is het voor direct
omwonenden mogelijk om via een smartphone de molen (maximaal tien
minuten) stil te zetten als zij hinder ondervinden van slagschaduw.

Rondvraag en sluiting ALV coöperatie DRG.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit formeel dit deel
van de vergadering af.
Activiteiten stichting DRG 2020-2021
Bestuurswissel wordt toegelicht. Er wordt een secretaris gezocht. Bij
interesse of vragen? Benader het bestuur gerust. Ook extra handjes zijn
welkom voor projecten. Technische kennis is niet nodig.
Samenwerking met de gemeente Goirle wordt toegelicht. O.a. het
convenant, energieloket en warmtetransitie komt langs.
Nieuwe postcoderoosprojecten worden opgestart
Edwin Weijtmans vertelt over de nieuwe projecten en onder welke
regeling dit valt. Samen met de gemeente zijn de daken van La Poubelle
en Jan van Besouwhuis gevonden.

Overige projecten stichting worden door de voorzitter
toegelicht:
-

Besparen eigen woning, uitgifte energieboxen.
Inzet energiecoaches na de zomer 2021 opgestart i.v.m corona.
Zonnepark Zandeind in Riel.
Project Rivierenbuurt met Leystromen.
Participeren in overleg lokale energiecoöperaties Hart van Brabant.

Tot slot meldt de voorzitter dat de oprichting van de algemene
coöperatie tijdelijk is opgeschort. We willen eerst borgen dat het bestuur
van de stichting op volle sterkte is.

Korte pauze
Na de pauze vertelt spreker Jan-Willem Revet over de REKS en de status
van de LEC’s binnen hart van Brabant.
Rond half tien sluit de voorzitter de vergadering af.

