Verslag jaarvergadering 2019 vereniging Kempenenergie en coöperatie Zon op Eersel
Datum: 02 april 2019
De voorzitter opent de vergadering van zowel de vereniging als de coöperatie en verzoekt de
aanwezigen de presentielijsten te tekenen die klaar liggen. Vervolgens heet de voorzitter iedereen
van harte welkom in ons nieuwe thuishonk.
1. De voorzitter memoreert het afgelopen jaar 2018. Hij schetst onze hoofdwerkzaamheden en onze
rol die we voor de vijf gemeentes vervullen.
In de bijlagen leest u een en ander terug. Ook licht de voorzitter de start van de Energieservice
producten . Ook de gestage groei wordt gememoreerd. Deze groei wordt vervolgens geanalyseerd.
Daarnaast valt het geringe ledenverloop op. We hebben trouwe leden.
2. De financiën : Roy, penningmeester, licht de cijfers van de balans toe.
Vervolgens komt de resultatenrekening aan bod.
Hierover blijken geen vragen te zijn. De kascontrole commissie heeft haar werk gedaan en komt tot
de conclusie dat decharge verleend wordt.
3. De plannen voor 2019 worden toegelicht. We verwijzen naar de bijlagen.
De hoofdlijn is grotendeels het voortzetten van het beleid van 2018.
Gert licht de Energieserviceproducten toe.
Enkele leden vragen naar inventarisatie van ervaringen met de diverse leveranciers.
Dit komt de leden ten goede.
Marketing en Publiciteit heeft grote nadruk en we zijn op zoek naar een professional op dit gebied.
4. Bestuurssamenstelling: Het bestuur is herkiesbaar en we zoeken naar bestuursuitbreiding in het
domein Marketing en Publiciteit. Gert treedt definitief toe en de anderen worden unaniem herkozen.
5. Vervolgens gaan we over naar de vergadering van de coöperatie Zon op Eersel.
Joep neemt als projectleider het woord. Er is een uitstekend opbrengst gerealiseerd mbt de
kraanvogel, beter dan verwacht. Joep vertelt dat Stokkelen reeds in gebruik is genomen en dat de
officiële opening op 13 April plaats vindt.
Vervolgens memoreert Joep de problemen die we in Bergeijk tegen zijn gekomen en dat we
nadrukkelijk opzoek zijn naar geschikte daken. Voor een volgend dak zijn al diverse
voorinschrijvingen.
Het rendement van €32 per paneel Energiebelasting van het afgelopen jaar wordt gepresenteerd .
Het energie opbrengstdeel per paneel is € 6,09.
Ook deze cijfers worden geaccordeerd door de kascontrolecie.
We moeten een kascontrolecommissie benoemen voor volgend jaar beide. De huidige commissie
wordt uitgebreid met Alex Schenning.
Het voorstel is om € 20 per paneel en 2 cent per kWh uit te keren. Joep stelt voor om de 2 cent te
verhogen naar 2,5. Het oorspronkelijke voorstel wordt aangenomen.
Joep vervolgt met de plannen voor 2019. Zie de bijlage.
De voorzitter vraagt of de leden van de coöperatie instemmen met de herbenoeming van het

zittende bestuur . De leden gaan akkoord.
Vervolgens stelt de voorzitter voor om de naam van de coöperatie te veranderen in Zon op de
Kempen. Let stelt voor om ervan te maken: Zonopdekempen. De leden gaan hiermee akkoord.
6. De rondvraag: er is een vraag naar de reiniging van de panelen. Ook komen er vragen omtrent de
windveiligheid en beveiliging tegen diefstal.
Daarna een vraag omtrent de gelijktijdigheid van de benoeming van de bestuursleden.
Het bestuur is uit zich zelf de afgelopen vijf jaar veranderd en ook nu komt een een nieuw
bestuurslid.
Een lid vraagt om de risicoanalyse. Het bestuur deed dat reeds en blijft bij haar standpunt.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering ,kondig de pauze aan en nodigt iedereen uit voor de
lezing van André Beukers inzake waterstof en vervoerstoepassingen.

