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Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging 

Heuvelrug Energie – 18 mei 2017 

Rijksstraatweg 150, 3956 CT Leersum 

 

Er zijn ongeveer 20 leden aanwezig. Daarnaast zijn er nog ruim 10 belangstellenden 

aanwezig geweest tijdens het tweede deel van de ALV (presentatie jaarplannen) en 

de lezing van Arash Aazami. 

 

1. Welkom en opening door de voorzitter 

Theo Land, voorzitter van Hé, heet iedereen welkom en opent de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Goedkeuring concept verslag ALV 2016 

Het verslag van de ALV van juni 2016 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris 

voor het opstellen ervan. 

 

4. Terugkoppeling Ledenraad 

Jaklien Vlasblom, lid van de ledenraad, koppelt kort terug. De Ledenraad heeft de 

verschillende documenten met elkaar besproken en legt het Jaarverslag en de 

financiële jaarrekening 2016, inclusief de bevindingen van de kascontrole en het 

jaarplan en de begroting 2017 met een positief advies voor aan de ALV . 

Het jaarverslag ziet er goed en verzorgd uit. 

 

De penningmeester licht nog kort de jaarrekening toe. Er is een bescheiden verlies 

gemaakt. Het eigen vermogen is ruim voldoende om dit te kunnen opvangen. Omdat 

we nu nog vennootschapsbelasting moeten betalen over eventuele winst komt dat 

nu goed uit. Er is een verzoek richting de belastingdienst gestuurd om onze 

coöperatieve vereniging vrij te stellen van vennootschapsbelasting. Wij hebben 

immers geen winstoogmerk. Het beleid is om met de ruime reserve die we hebben 

te investeren in activiteiten die de groei van de coöperatie bevorderen. Op deze 

wijze groeien we naar een financiële situatie met jaarlijks neutraal financieel 

resultaat.   

 



 

2 
 

De Jaarrekening is voorzien van een positieve rapportage van de kascommissie. De 

kascommissie complimenteert de penningmeester voor de kwaliteit van de 

financiële stukken. 
 

5. Goedkeuring Jaarverslag en jaarrekening 2016 

De ALV neemt het advies van de ledenraad over. Het jaarverslag inclusief de 

financiële paragraaf wordt vastgesteld. De begroting 2017 wordt goedgekeurd. 

 

6. Bekrachtiging benoeming bestuursleden 

Jaklien Vlasblom, Lid van de Benoemings Advies Commissie (BAC), licht de gevolgde 

procedure toe. BAC en ledenraad hebben ingestemd met de benoeming van Rineke 

Hakkens als nieuw bestuurslid. Zij is inmiddels al een aantal maanden in functie. 

Hiermee is de wens van de ALV in vervulling gegaan om stappen te zetten om ook 

een vrouw in het bestuur te benoemen en tevens iemand die jonger is dan de 

zittende leden. Rineke stelt zichzelf voor aan de leden. 

 

 

De zittingstermijn van 5 jaar van Theo Land als voorzitter en Pieter Ruigewaard als 

secretaris loopt dit jaar af. Beiden hebben aangegeven bereid te zijn om aan te 

blijven als bestuurslid en daarbij hun huidige functie te blijven vervullen, maar 

hebben niet toegezegd dit nog voor een periode van 5 jaar te doen. De BAC en de 

ledenraad zijn blij met hun commitment om voorlopig door te willen gaan.  

De leden gaan hiermee akkoord onder dankzegging van Theo en Pieter voor hun 

bereidheid om nog een tijd aan te blijven als voorzitter en secretaris. 

 

De ledenraad stelt voor om, bij een eerstvolgende keer dat de statuten worden 

aangepast, de leeftijdsgrens van 70 jaar voor bestuursleden te schrappen. De ALV 

gaat hiermee akkoord. Feitelijk gaat deze wijziging daarmee vanaf heden in. 

 

7. Rondvraag 

Jaklien meldt dat het Postcoderoos project dat gebruik gaat maken van de zuidzijde 

van de geluidswal van de  A12 in Maarn nu richting finale besluitvorming loopt. 

Minimaal 750 panelen kunnen worden geplaatst. De Gemeente heeft gevraagd of Hé 

zich wil committeren aan het oprichten van een aparte coöperatie die economisch 

eigenaar wordt van de panelen. Deze wettelijk verplichte aparte coöperatie en haar 

leden worden daarmee eigenaar van de panelen en het financiële resultaat ervan. 
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Daarmee committeert Hé zich dus ook om zich in te spannen om voldoende leden 

voor de panelen te werven. De Gemeente wordt juridisch eigenaar, omdat anders 

Rijkswaterstaat, eigenaar van de geluidswal, moet overgaan tot een openbare 

aanbesteding. De aanwezige leden zijn enthousiast over deze ontwikkeling en 

mandateren het bestuur om deze toezegging richting de gemeente volmonding te  

doen. Details worden verder uitgewerkt en op termijn weer aan de leden 

voorgelegd. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering en stelt voor een korte 

koffie- en theepauze in te lassen, voordat we overgaan tot het presenteren van de 

jaarplannen en de lezing van Arash Aazami. 

 

Presentatie Jaarplan 2017 

 

Voor de details: download het hele jaarplan van de site: www.heuvelrugenergie.nl  

 

Werkgroep Opwekking:  

Jolt Oostra licht het jaarplan van deze werkgroep toe. De werkgroep blijft zich de 

komende tijd richten op Postcoderoos projecten, Sportverenigingen en VVE’s. Een 

aantal successen is al geboekt, maar er is nog veel meer nodig. Er lijkt veel animo om 

mee te doen met PC-roos projecten. Het is echter niet eenvoudig om eigenaren van 

grote daken te bewegen om hun dak, voor 15 jaar, ter beschikking te stellen. 

 

Het project van Econnetic dat Hé actief ondersteunt komt nu goed op gang. Veel van 

de 19 deelnemende bedrijven hebben inmiddels de SDE-subsidie binnen. Het gaat in 

totaal om 11.000 panelen, goed voor 2,8 MWh opbrengst per jaar. 

 

Werkgroep Duurzaam Wonen:  

Frits Westendorp licht het plan toe.  

CV OK project waarbij de CV’s beter afgesteld worden en 10% tot 20% gas kunnen 

besparen loopt door. Gestart in 2015. Dit jaar gaan we ermee door. Installateurs die 

opgeleid en gecertificeerd zijn/worden moeten het werk gaan doen. 

Verduurzamen wonen: Bezig met het realiseren van  individuele advisering van 

huiseigenaren. 1e succes: monumentale woning in Amerongen is geheel van het gas 

af dankzij een goed verbeterplan. 

http://www.heuvelrugenergie.nl/
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De werkgroep is bezig met een  duurzame Hé-route langs woningen die 

energieneutraal zijn of zelfs meer opwekken dan zelf nodig is. 

Er worden initiatieven genomen om de docenten van het Revius te ondersteunen bij 

duurzaamheidsactiviteiten op de school. De succesvolle cursus voor het 

verduurzamen van je eigen woning gaat bij voldoende belangstelling ook dit najaar 

weer van start.  

 

Werkgroep communicatie en marketing:  

Toelichting door Peter Haring. De werkgroep bestaat nog steeds uit slechts  2 

mensen. Hierdoor is ze meer volgend, door gebrek aan menskracht. 

Er zijn snel actieve vrijwilligers nodig voor deze werkgroep. 

Ondanks deze magere bezetting is er veel lof over de kwaliteit van de website. Met 

dank aan Stip Communicatie. 

 

Peter licht ook kort toe dat Hé actief is met het stimuleren van het elektrisch rijden.  

Dat gaat onder andere over het plan om een elektrische deelauto in een buurt aan te 

schaffen. Daar zijn in het land goede aanpakken voor ontwikkeld. 

Twee bestuursleden rijden volledig elektrisch en zijn daar erg enthousiast over. 

 

Presentatie 10 puntenplan om ambitie Klimaatneutraal 2035 te realiseren 

Pieter Ruigewaard licht het plan kort toe. 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te 

zijn. Ook Heuvelrug Energie heeft deze ambitie bij haar oprichting vastgelegd. Met 

andere woorden: in 2035 wonen, werken en recreëren we klimaatneutraal en zijn 

we klimaatneutraal mobiel. 

De gemeente heeft zich hiermee een ongekende opdracht gegeven. Ongekend in 

omvang en letterlijk ongekend in het feit dat er volstrekt nieuwe wegen moeten 

worden bewandeld om deze doelstelling te behalen. 

Hé wil mede aanjager zijn van deze transitie en realiseert zich dat veel partijen 

gemobiliseerd moeten worden om de ambitie realiteit te laten worden. Naast 

aanjager maakt Hé de opgave inzichtelijk door op de belangrijkste 

energieonderwerpen de getallen van waar we staan en wat ons te doen staat in een 

barometer te zetten. 

 

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen veel mensen die vanuit hun 

professionele werk veel kennis en ervaring hebben met duurzaamheid. Deze mensen 
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actief betrekken bij deze ambitie is voorwaarde voor succes. Om de energietransitie 

te kunnen realiseren zal veel geld geïnvesteerd moeten worden maar ook is er een 

redelijk rendement mee te behalen. Door een financieel fonds te creëren met het 

vermogen dat we als inwoners hebben, investeren we in onze eigen duurzame 

woonomgeving.   

Hé gaat de politieke partijen ondersteunen om te kijken of het onderwerp 

gedepolitiseerd kan worden. Een breed gesteunde ambitie die kan leiden tot 

congruent beleid voor de komende 20 jaar. 

Het plan wordt de komende weken verder uitgewerkt en met de lokale politieke 

partijen en de gemeente besproken. We maken er een plan van waar iedereen zich 

aan kan verbinden. 

 

Presentatie van Arash Aazami 

Arash houdt een zeer inspirerend en persoonlijk betoog over het universele recht 

van de mens op toegang tot duurzame en schone energie. Hoe hij geïnspireerd is 

door de periode dat hij als kleine jongen met zijn ouders in Niger woonde en daar 

zag hoe de tijdsbesteding om te overleven mensen geen tijd biedt om zich te 

ontwikkelen. Hij geeft prachtige voorbeelden van hoe je met het verschuiven van de 

paradigma’s en bijbehorende overtuigingen ongekende resultaten kunt behalen. Er 

is duurzame energie genoeg. De technologie die nu beschikbaar komt maakt het 

mogelijk om die rendabel en duurzaam te “oogsten”. 

Arash was mee met de expeditie van Nederlandse leiders naar Spitsbergen een paar 

weken geleden en heeft hier gezien wat het met deze mensen doet als ze met elkaar 

met eigen ogen kunnen zien hoe het klimaat daar verandert. Dat heeft geleid tot 

persoonlijke statements en commitment om nu zelf in het eigen bedrijf vèrgaand te 

verduurzamen.  


