
 

Ledenvergadering coöperatie ZonopdeKempen 8 juli 2020 

 

1: Ad opent de vergadering en deelt mee dat de naam van de cooperatie vorige ledenvergadering is 

gewijzigd in ZonopdeKempen maar dat dit nog officieel bij de notaris moete worden vastgelegd. 

2: Joep vd Linden presenteert de leden van werkgroep en hun taken. 

  Joep neemt 2019 met de leden door  nav de sheets. ( zie  onze website) 

 Hij licht ook het meldsysteem toe. Ook het rapportage systeem wordt toegelicht. 

 Daarna komen de resultaten  van de panelen aan bod. Joep legt de opbrengsten toe. 

 De panelen  zijn dubbel  verzekerd: WA en schade aan de panelen zelf. 

3: Roy licht de balans van de coöperatie toe en de driedelig ervan. Dan licht Roy de     

resultatenrekening toe. 

Vraag: wat zijn de mogelijkheden na 15 jaar? Na die tijd gaat de installatie over naar de gebouw 

eigenaar. De coöperatie kan dan samen met de gebouweigenaar overigens anders besluiten. De 

postcoderoos regeling heeft een officiële status van 15 jaar. 

4:De Kascontrole-cie heeft ook hier  de cijfers en de administratie gecontroleerd en akkoord 

bevonden. Het voorstel is om penningmeester en bestuur decharge te verlenen. De leden gaan 

hiermee akkoord. 

De nieuwe kascontrolecommissie gaat bestaan uit: Tinie Keeris en Jan van de Ven 

Ad dankt Roy en Rolf voor hun inzet voor de financiële verslaglegging . 

Ad gaat in op de uitkering van de revenuen  aan de hand van de sheets en zegt een spoedige 

uitkering toe. De getallen betreffen de uitkering per paneel .  Rolf legt uit dat alle winst wordt 

uitgekeerd om belasting te vermijden. 

De leden stemmen in met de voorgestelde uitbetalingen per dak  aan de betreffende leden. 

5: De bestuursverkiezing. Het bestuur van  de vereniging wordt ook voltallig gekozen als bestuur van 

de coöperatie Zon op de Kempen. 

De aanpassing van het Paneeldelenreglement bij vrijwillige uitstap wordt goedgekeurd door de 

leden. 

6: Ontwikkelingen 2020: 

Toelichting van de inhoud van de sheets. Weet u kandidaten voor deelname aan een collectief 

zonnedak, laat het ons weten. We hebben nu een wachtlijst van 31 personen. Er komt een 

aangepaste postcoderoosregeling: subsidie voor de coöperatie vervangt de energiebelasting 

teruggave. 

7: Dan volgt de digitale opening van Braambos door het presenteren van het filmpje dat ook te zien is 

op onze website. 

8: Rondvraag: Er zijn geen vragen en de vergadering wordt gesloten. 



 

 

 

Daarna volgt de presentatie van de werkgroep Windenergie. 

Het bestuur van de vereniging KE wil de on)mogelijkheden Van grootschalige windenergie 

onderzoeken . Deze opdracht werd overgedragen aan de werkgroep. 

Rolf leidt ons professioneel door de sheets en schetste tijdlijn. Vervolgens komt het businessmodel 

aan bod. 

Rolf stelt dat we gelijkwaardige partners zijn met pure energie. Dus compromitteren we ons voor 

langere tijd in samenstelling van de werkgroep. 

 

Lid Tiny Keeris verklaart tegen te zijn ivm horizonvervuiling en zwiepgeluiden. 

Rolf is zich hiervan bewust en zegt dit zeer zorgvuldig te benoemen. 

Ad zegt dat het bestuur zich niet bemoeid met de politieke discussie waar de molens moeten komen. 

Wij komen hierna in actie bij de realisatie via een coöperatie. 

KempenEnergie beijvert zich  voor grootschalige energie samen met Veldhoven door wind en zon. 

Ad bedankt de werkgroep voor hun inspanning. 

 

 

 


