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Voorwoord	  
Gedurende	  het	  jaar	  bekruipt	  mij,	  en	  ik	  weet	  zeker	  ook	  anderen,	  het	  gevoel	  dat	  we	  meer	  hadden	  willen	  
doen	  en	  bereiken.	  
	  
Maar	  als	  we	  het	  jaarverslag	  met	  elkaar	  schrijven	  is	  dat	  een	  moment	  waarop	  we	  terugkijken	  op	  wat	  we	  
gedaan	  hebben	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  
	  
Dan	  wordt	  ik	  trots	  op	  onze	  vrijwilligersclub.	  We	  hebben	  veel	  gedaan,	  met	  veel	  kwaliteit	  en	  resultaten	  die	  
er	  mogen	  zijn.	  Iedereen	  die	  daaraan	  zijn	  bijdrage	  geleverd	  heeft	  daarvoor	  hartelijk	  dank.	  	  
	  
Dat	  we	  meer	  hadden	  willen	  doen	  of	  bereiken	  zie	  ik	  als	  een	  teken	  dat	  er	  veel	  gedrevenheid,	  passie	  en	  
energie	  bij	  ons	  allen	  is	  om	  de	  uitdaging	  die	  we	  ons	  gesteld	  hebben	  ook	  daadwerkelijk	  aan	  te	  gaan	  en	  onze	  
ambitieuze	  doelen	  te	  realiseren.	  
	  
Met	  de	  activiteiten	  in	  2014	  hebben	  we	  een	  goede	  basis	  gelegd	  om	  met	  geduld	  en	  volharding	  door	  te	  
gaan.	  In	  ons	  derde	  jaar	  alle	  reden	  om	  met	  ons	  elan	  voor	  alle	  bewoners	  en	  bedrijven	  in	  onze	  gemeente	  toe	  
te	  werken	  naar	  een	  energieneutrale	  leefomgeving	  in	  2035.	  
	  
Ik	  wens	  ons	  daarbij	  veel	  inspiratie	  en	  goede	  zin.	  
	  
27	  mei	  2015	  
	  
Theo	  Land	  
	  
Voorzitter	  
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1.	  Inleiding	  
Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  2014	  van	  Heuvelrug	  Energie	  (HÉ),	  de	  lokale	  energiecoöperatie	  op	  de	  Utrechtse	  
Heuvelrug.	  De	  ambitie	  van	  HÉ	  is	  om	  stap-‐voor-‐stap	  toe	  te	  werken	  naar	  een	  energieneutrale	  Utrechtse	  
Heuvelrug	  in	  2035.	  Hiervoor	  zoeken	  we	  nadrukkelijk	  de	  samenwerking	  met	  lokale	  en	  regionale	  partijen	  en	  
geven	  we	  alle	  ruimte	  aan	  actieve,	  betrokken	  leden	  om	  mee	  te	  bouwen	  aan	  de	  lokale	  energietransitie.	  
	  
De	  leden	  van	  de	  coöperatie	  ondernemen	  uiteenlopende	  activiteiten.	  In	  dit	  jaarverslag	  lichten	  de	  
verschillende	  werkgroepen	  toe	  welke	  activiteiten	  in	  2014	  zijn	  uitgevoerd	  en	  wat	  de	  resultaten	  hiervan	  
zijn.	  Ook	  legt	  het	  bestuur	  in	  dit	  jaarverslag	  financiële	  verantwoording	  af	  aan	  de	  Ledenraad	  en	  de	  leden	  
van	  de	  coöperatie.	  
	  
In	  2014	  waren	  HÉ-‐leden	  actief	  op	  vier	  gebieden:	  
• Opwekking	  duurzame	  energie	  
• Duurzaam	  wonen	  
• Levering	  duurzame	  energie	  
• Communicatie	  en	  ledenwerving	  
	  
In	  paragraaf	  2	  van	  dit	  jaarverslag	  leest	  u	  welke	  
activiteiten	  we	  hebben	  uitgevoerd	  op	  het	  gebied	  
van	  energieopwekking,	  met	  name	  gericht	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  collectieve	  zonne-‐
energieprojecten	  bij	  lokale	  scholen	  en	  
sportverenigingen.	  Paragraaf	  3	  beschrijft	  de	  HÉ-‐
activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  energiebesparing	  
en	  het	  verduurzamen	  van	  woningen.	  Welke	  
activiteiten	  HÉ	  heeft	  uitgevoerd	  op	  het	  gebied	  
van	  levering	  van	  energie,	  leest	  in	  paragraaf	  4.	  In	  paragraaf	  5	  leest	  u	  vervolgens	  hoe	  we	  invulling	  hebben	  
gegeven	  aan	  de	  communicatie	  richting	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente.	  Tot	  slot	  geeft	  paragraaf	  6	  een	  
overzicht	  van	  de	  financiële	  situatie	  van	  HÉ,	  uitgedrukt	  in	  de	  balans	  per	  31/12/2014	  en	  een	  overzicht	  van	  
de	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  2014.	  
	  
Het	  aantal	  leden	  van	  de	  coöperatie	  is	  in	  2014	  gegroeid	  tot	  80.	  Wij	  menen	  dat	  HÉ	  –ondanks	  dat	  we	  soms	  
ook	  nog	  wat	  moeten	  zoeken	  naar	  een	  optimale	  organisatievorm	  voor	  alle	  betrokken	  vrijwilligers-‐	  een	  
goed	  jaar	  achter	  de	  rug	  heeft.	  We	  hebben	  in	  2014	  een	  stevige	  basis	  gelegd	  voor	  verdere	  ontwikkeling	  in	  
2015	  en	  verder.	  
	  
Wij	  zijn	  alle	  leden	  zeer	  dankbaar	  voor	  hun	  inzet	  en	  bijdrage	  aan	  onze	  gezamenlijke	  ambitie.	  We	  kijken	  uit	  
naar	  onze	  verdere	  groei	  en	  toenemende	  impact,	  en	  hopen	  ook	  in	  2015	  weer	  veel	  nieuwe,	  en	  bij	  voorkeur	  
ook	  actieve,	  leden	  te	  mogen	  begroeten!	  
	  
Wij	  wensen	  u	  veel	  leesplezier.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  Heuvelrug	  Energie:	  
	  
Theo	  Land	  (voorzitter)	  
Pieter	  Ruigewaard	  (secretaris	  /	  penningmeester	  a.i.)	  
Jeroen	  Hinfelaar	  (alg.	  bestuurslid)	  
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2.	  Energie-‐opwekking	  
2.1	  Zonne-‐energie	  voor	  scholen	  
De	  werkgroep	  Opwekking	  heeft	  zich	  het	  eerste	  deel	  van	  2014	  op	  scholen	  gericht.	  Er	  is	  met	  de	  stichting	  
‘De	  Oorsprong’	  gesproken	  over	  een	  PV-‐installatie1	  op	  scholen,	  en	  met	  school	  de	  Valkenheuvel	  over	  het	  
verzorgen	  van	  een	  les	  over	  duurzaamheid	  voor	  de	  groepen	  7	  en	  8.	  In	  2015	  wordt	  hierover	  contact	  
gehouden.	  
	  
2.2	  Zonne-‐energie	  voor	  sportverenigingen	  
Hiernaast	  heeft	  de	  werkgroep	  opwekking	  in	  2014	  intensief	  contact	  gehad	  met	  sportvereniging	  FC	  
Driebergen.	  Er	  is	  door	  Hé	  namens	  FC	  Driebergen	  met	  succes	  SDE-‐subsidie	  aangevraagd	  en	  verkregen.	  
Hiermee	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  sluitende	  business	  case	  voor	  de	  voetbalvereniging	  te	  maken.	  	  
	  
Met	  de	  sportverenigingen	  CKV,	  HC	  Doorn	  en	  SVMM	  is	  het	  eerste	  contact	  gelegd,	  zijn	  stroomrekeningen	  
en	  eerste	  ideeën	  uitgewisseld.	  Dit	  proces	  kost	  weliswaar	  tijd,	  maar	  vordert	  gestaag.	  De	  meeste	  
sportverenigingen	  hebben	  het	  vastgoed	  inmiddels	  bij	  aparte	  stichtingen	  ondergebracht.	  Dat	  maakt	  de	  
besluitvorming	  over	  PV-‐projecten	  ingewikkeld.	  In	  2015	  worden	  de	  contacten	  opgevolgd.	  
	  
2.3	  Zonne-‐energie	  voor	  Verenigingen	  van	  Eigenaren	  
In	  2014	  is	  een	  trainingsavond	  ontwikkeld	  voor	  VvE’s,	  om	  met	  hen	  te	  kijken	  hoe	  zij	  gezamenlijk	  tot	  een	  PV-‐
project	  kunnen	  komen.	  Inmiddels	  zijn	  er	  elders	  in	  het	  land	  verschillende	  succesvolle	  projecten	  geweest,	  
dus	  VvE’s	  hoeven	  het	  wiel	  niet	  meer	  zelf	  uit	  te	  vinden.	  
	  
2.4	  Geen	  focus	  meer	  op	  zonne-‐energie	  voor	  particulieren	  
De	  samenwerking	  met	  de	  installateurs	  voor	  het	  aanbieden	  van	  PV-‐installaties	  voor	  particulieren	  heeft	  in	  
2013	  en	  2014	  niet	  opgeleverd	  wat	  we	  er	  van	  verwacht	  hadden.	  Slechts	  rond	  de	  10	  particulieren	  hebben	  
van	  het	  gezamenlijke	  aanbod	  gebruik	  gemaakt.	  Er	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  dusdanig	  veel	  ontwikkeling	  in	  de	  
markt	  van	  PV-‐installaties	  voor	  particulieren,	  dat	  het	  lastig	  is	  geworden	  om	  een	  gezamenlijk	  aanbod	  
actueel	  te	  houden	  dat	  voldoende	  aantrekkelijk	  is.	  Om	  die	  reden	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  om	  deze	  
specifieke	  samenwerkingsvorm	  te	  beëindigen.	  Dit	  is	  in	  goed	  overleg	  met	  de	  betrokken	  lokale	  installateurs	  
gebeurd.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  PV	  =	  Photo-‐Voltaïsch	  =	  zonnepanelen	  
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3.	  Van	  Besparen	  naar	  Duurzaam	  Wonen	  
3.1	  Inleiding	  
Wie	  weet	  wat	  energieneutraal	  wonen	  in	  2035	  
betekent?	  De	  22.000	  huishoudens	  in	  onze	  
gemeente	  maken	  dan	  geen	  gebruik	  meer	  van	  
fossiel	  gas	  voor	  de	  verwarming	  of	  fossiel	  
opgewekte	  elektriciteit.	  De	  22.000	  huishoudens	  
zijn	  dan	  overgeschakeld	  op	  energie	  uit	  duurzame	  
bronnen.	  Als	  gemiddeld	  75%	  van	  ons	  
huishoudelijk	  energiegebruik	  opgaat	  aan	  
gasverwarming,	  wat	  staat	  ons	  dan	  te	  doen	  om	  dit	  
te	  veranderen	  in	  elektrisch	  verwarmen?	  Hoe	  
organiseren	  we	  dit	  en	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  we	  
daar	  nu	  al	  de	  eerste	  vruchten	  van	  kunnen	  
plukken?	  De	  activiteiten	  van	  de	  werkgroep	  in	  
2014	  worden	  hieronder	  nader	  beschreven.	  
	  
3.2	  Energiebesparen	  
Op	  evenementen	  in	  de	  dorpen	  van	  onze	  
gemeente	  waren	  we	  aanwezig	  met	  een	  Hé-‐
kraam.	  Zo	  waren	  we	  op	  de	  Grietmarkt	  in	  
Amerongen	  en	  op	  de	  diverse	  andere	  lokale	  
markten.	  Met	  belangstellenden,	  een	  proefrit	  op	  onze	  zelfgebouwde	  ‘opwekfiets’	  of	  met	  een	  
windmolentje	  voor	  de	  kleinste	  jeugd	  hadden	  we	  opgewekte	  gesprekken	  over	  duurzame	  energie	  thuis	  en	  
hoe	  je	  hier	  simpel	  kosten	  op	  kan	  besparen	  en	  het	  comfort	  in	  huis	  kan	  verhogen.	  
	  
3.3	  CV-‐optimalisatie	  
Zonder	  het	  te	  weten	  worden	  CV-‐installaties	  ingeregeld	  met	  de	  standaard	  fabrieksinstellingen.	  Immers	  we	  
kopen	  een	  nieuwe	  CV-‐ketel	  tegen	  de	  laagst	  mogelijk	  kosten	  en	  zo	  wordt	  die	  dan	  standaard	  geïnstalleerd.	  
Werkt	  die	  dan	  voor	  uw	  huishouden	  optimaal?	  In	  80%	  van	  de	  gevallen	  niet.	  Dat	  kost	  u	  150-‐300	  euro	  meer	  
per	  jaar	  dan	  nodig.	  Maar	  ook	  wordt	  uw	  huis	  niet	  optimaal	  verwarmd.	  Doordat	  de	  ketel	  dus	  harder	  werkt	  
dan	  nodig,	  slijt	  hij	  ook	  meer	  dan	  nodig.	  
	  
Door	  een	  optimale	  afstelling	  van	  de	  ketel	  en	  radiatoren:	  
• stookt	  de	  ketel	  zuiniger	  
• is	  er	  minder	  kans	  op	  storingen	  
• verbetert	  het	  comfort	  en	  de	  veiligheid	  
• gaat	  de	  ketel	  langer	  mee	  
	  
De	  werkgroep	  is	  in	  samenwerking	  met	  het	  UNETO-‐VNI	  keurmerk	  OK-‐CV	  (www.ok-‐cv.nl),	  Natuur	  en	  Milieu	  
Utrecht	  (NMU,	  www.nmu.nl)	  en	  andere	  lokale	  initiatieven	  in	  onze	  regio	  in	  2014	  een	  project	  gestart.	  Doel	  
van	  het	  project	  is	  om	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  2015,	  voor	  het	  nieuwe	  stookseizoen,	  iedere	  bewoner	  van	  
onze	  gemeente	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  zijn	  CV-‐systeem	  optimaal	  te	  laten	  afstellen	  door	  gecertificeerde	  
installateurs.	  Uw	  APK	  voor	  het	  CV-‐systeem.	  
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3.4	  Duurzaam	  Wonen	  2035	  
Gemiddeld	  22	  woningen	  per	  week	  energieneutraal	  maken	  in	  de	  komende	  20	  jaar?	  Dat	  vraagt	  een	  radicale	  
aanpak.	  Immers,	  als	  we	  doen	  wat	  we	  deden,	  krijgen	  we	  wat	  we	  kregen	  (Einstein).	  Een	  opgave	  en	  een	  
uitdaging	  met	  kansen	  op:	  
• gezondere	  woningen	  zonder	  tocht,	  vocht	  op	  kou;	  een	  verbeterd	  binnenklimaat,	  
• het	  beperken	  van	  de	  woonlasten	  door	  het	  omzetten	  van	  de	  jaarlijkse	  energiekosten	  in	  een	  investering	  

in	  wooncomfort,	  en	  
• het	  creëren	  van	  innovatie	  en	  werkgelegenheid.	  
	  
HÉ	  kiest	  voor	  deze	  toekomst	  en	  startte	  daarom	  samen	  met	  een	  aantal	  partners	  het	  project	  ‘Duurzaam	  
Wonen	  2035’.	  Het	  initiatief	  Duurzame	  straat,	  Stichting	  Herkenbaar	  in	  Transitie	  en	  Dorpsgericht	  Werken	  
Amerongen	  en	  Heuvelrug	  Energie	  willen	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Utrechtse	  Heuvelrug,	  zowel	  huurders	  
als	  woningeigenaren,	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  
woningen	  comfortabeler	  te	  maken,	  en	  
tegelijkertijd	  de	  energierekening	  zoveel	  mogelijk	  
op	  nul	  te	  krijgen.	  Deze	  projectgroep	  maakt	  in	  
samenspraak	  met	  onze	  gemeente	  en	  de	  
gemeenteraad	  een	  overzichtelijk	  meerjarenplan	  
met	  een	  totaalpakket	  van	  maatregelen.	  
	  
De	  initiatiefnemers	  stellen	  de	  vraag	  van	  de	  
bewoner	  centraal.	  Wat	  zijn	  de	  wensen,	  vragen	  en	  
onzekerheden,	  en	  wat	  wil	  hij/zij	  er	  mee	  
bereiken?	  Wat	  kunnen	  de	  initiatiefnemers	  
bewoners	  bieden	  en	  welke	  drempels	  moeten	  
worden	  weggehaald	  om	  de	  verduurzaming	  van	  
zijn/haar	  huis	  echt	  aan	  te	  gaan	  pakken?	  	  
	  
Met	  dit	  plan	  wordt	  toegewerkt	  naar	  het	  doel:	  een	  woningbestand	  op	  de	  Utrechtse	  Heuvelrug,	  dat	  in	  2035	  
zelfvoorzienend	  is,	  met	  hernieuwbare	  energie.	   
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4.	  Energielevering:	  partnerovereenkomst	  met	  
Greenchoice	  
In	  het	  jaarplan	  van	  2014	  was	  opgenomen	  dat	  de	  werkgroep	  “samen	  slim	  inkopen”	  zou	  verkennen	  OF	  we	  
als	  Hé	  collectieve	  inkoopafspraken	  met	  een	  groene	  energieleverancier	  zouden	  willen	  maken.	  En,	  indien	  
het	  antwoord	  hierop	  positief	  zou	  zijn,	  dan	  zouden	  we	  in	  2014	  op	  zoek	  gaan	  naar	  een	  betrouwbare,	  
betaalbare	  en	  vooral:	  écht	  groene	  leverancier.	  
	  
In	  maart	  2014	  is	  besloten	  om	  een	  dergelijke	  
overeenkomst	  aan	  te	  gaan.	  De	  OF-‐vraag	  is	  dus	  
positief	  beantwoord.	  Belangrijkste	  overwegingen	  
hierbij	  waren	  dat	  we	  via	  de	  selectie	  van	  langdurig	  
goed	  geprijsde,	  écht	  groene	  energie	  onze	  leden	  
een	  welkome	  dienst	  zouden	  leveren.	  Hiernaast	  
hadden	  (en	  hebben)	  we	  de	  overtuiging	  dat	  we	  
een	  professionele	  energiepartner	  nodig	  hebben	  
bij	  de	  realisatie	  van	  onze	  langere	  termijn	  ambities	  
(m.n.	  op	  het	  gebied	  van	  energieopwekking).	  
	  
Na	  het	  benoemen	  van	  onze	  keuzecriteria,	  het	  
voeren	  van	  gesprekken	  met	  diverse	  marktpartijen	  
en	  een	  zorgvuldig	  selectieproces,	  is	  een	  
partnerovereenkomst	  afgesloten	  met	  
Greenchoice.	  In	  december	  2014	  is	  het	  contract	  
ondertekend.	  
	  
Dankzij	  deze	  overeenkomst	  kunnen	  Hé-‐leden	  langdurig	  goed	  geprijsde,	  écht	  groene	  stroom	  uit	  Nederland	  
en	  bosgecompenseerd	  gas	  afnemen,	  met	  €	  17,50	  korting	  per	  jaar.	  Hiernaast	  ontvangt	  HÉ	  van	  Greenchoice	  
voor	  elk	  lid	  dat	  Greenchoice-‐klant	  is,	  een	  bescheiden	  jaarlijkse	  vergoeding.	  Een	  belangrijk	  langere	  termijn	  
doel	  van	  de	  overeenkomst	  met	  Greenchoice	  is	  dat	  HÉ	  hiermee	  een	  partner	  heeft,	  die	  op	  verschillende	  
manieren	  kan	  ondersteunen	  bij	  de	  lokale	  opwek-‐projecten.	  
	  
Na	  het	  afsluiten	  van	  de	  overeenkomst	  zijn	  binnen	  
HÉ	  twee	  trainingsavonden	  georganiseerd,	  zodat	  
het	  HÉ/Greenchoice	  verhaal	  daarna	  goed	  kan	  
worden	  uitgedragen.	  De	  externe	  communicatie	  
over	  de	  samenwerking	  met	  Greenchoice	  is	  eind	  
2014	  gestart	  met	  berichten	  via	  De	  Kaap,	  de	  Hé-‐
site	  en	  social	  media.	  Ook	  is	  een	  flyer	  ontworpen	  
en	  gedrukt.	  
	  
In	  2015	  zal	  de	  communicatie	  verder	  worden	  
vormgegeven,	  in	  eerste	  instantie	  gericht	  op	  
particulieren.	  Later	  in	  2015	  zal	  ook	  invulling	  
worden	  gegeven	  aan	  een	  aanbod	  voor	  bedrijven	  
en	  instellingen	  cq.	  energie-‐grootverbruikers.	  
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5.	  Communicatie	  en	  marketing	  
5.1	  HE	  presenteert	  zich	  aan	  de	  buitenwereld	  	  
2014	  was	  nog	  maar	  net	  begonnen	  of	  Heuvelrug	  
Energie	  wist	  al	  de	  lokale	  media	  te	  halen.	  Op	  8	  
januari	  verscheeneen	  artikel	  in	  De	  Kaap	  /	  Stichtse	  
Courant	  waarin	  Els	  en	  Gerti,	  inwoners	  van	  
Palmstad	  en	  initiatiefnemers	  van	  de	  eerste	  
energiemarkt,	  vertellen	  over	  het	  hoe	  en	  waarom	  
van	  deze	  markt,	  die	  mede	  door	  Heuvelrug	  
Energie	  wordt	  georganiseerd.	  
	  
Vervolgens	  verscheen	  daags	  na	  de	  goed	  bezochte	  
nieuwjaarsborrel	  van	  HÉ	  in	  de	  Kampwegkerk	  in	  
Doorn,	  in	  De	  Nieuwsbode	  van	  26	  januari	  een	  
interview	  met	  drie	  vrijwilligers	  van	  HÉ	  die	  het	  
zojuist	  gepresenteerde	  jaarplan	  2014	  toelichten.	  
	  
Het	  centrale	  thema	  van	  de	  mei-‐editie	  van	  de	  
jaarlijkse	  Grietmarkt	  in	  Amerongen	  was	  
‘duurzame	  energie’.	  Reden	  voor	  de	  organisatoren	  
om	  HÉ	  te	  vragen	  om	  een	  duurzame	  straat	  te	  
organiseren	  en	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  publiciteit.	  
Dat	  resulteerde	  in	  een	  artikel	  in	  De	  Kaap	  /	  Stichtse	  Courant	  van	  1	  mei	  waarin	  de	  Grietmarktorganisatie	  en	  
HÉ	  vertellen	  over	  het	  aanbod.	  
	  
In	  de	  decembermaand	  slaagde	  HÉ	  er	  weer	  in	  om	  rond	  een	  aantal	  activiteiten	  de	  lokale	  pers	  te	  bereiken.	  
Zo	  verscheen	  op	  3	  december	  op	  de	  voorpagina	  van	  De	  Nieuwsbode	  een	  stuk	  over	  Duurzaam	  Wonen	  
2035,	  een	  initiatief	  waarin	  HÉ	  samenwerkt	  met	  de	  Duurzame	  Straat,	  Dorpsgericht	  Werken	  en	  Stichting	  
Herkenbaar	  in	  Transitie.	  
	  
Naast	  de	  geschreven	  media	  was	  er	  aandacht	  voor	  HÉ	  op	  de	  lokale	  radio.	  Na	  het	  verschijnen	  van	  het	  
jaarplan	  vertelden	  Grada	  Böcker	  en	  Theo	  land	  over	  de	  plannen	  en	  tijdens	  de	  Grietmarkt	  in	  mei	  wordt	  één	  
van	  de	  vrijwilligers	  van	  HÉ	  door	  de	  lokale	  radio	  geïnterviewd.	  
	  
Tevens	  presenteerde	  een	  groep	  actieve	  vrijwilligers	  de	  energiecoöperatie	  op	  een	  achttal	  lokale	  markten:	  
op	  Energiemarkt	  in	  Palmstad	  (januari),	  de	  Grietmarkt	  in	  Amerongen	  (mei),	  op	  een	  stekjesmarkt	  in	  de	  
theetuin	  van	  Bartimeus	  (mei),	  de	  markt	  van	  het	  bloemencorso	  in	  Leersum	  augustus),	  de	  jaarlijkse	  markt	  
op	  de	  Traaij	  in	  Driebergen	  (augustus),	  de	  jaarlijkse	  informatiemarkt	  in	  Doorn	  (september),	  	  de	  Groei&Bloei	  
markt	  in	  het	  Gimborn	  arboretum	  (Doorn,	  september)	  en	  de	  Kerstmarkt	  op	  De	  Kraaybeker	  Hof	  in	  
Driebergen	  (december).	  	  
	  
5.2	  Evenementen	  en	  informatiemateriaal	  
Zoals	  gezegd,	  heeft	  HÉ	  de	  organisatie	  van	  de	  Energiemarkt	  in	  Palmstad	  op	  zich	  genomen.	  De	  bewoners	  
zijn	  door	  middel	  van	  een	  flyer	  uitgenodigd	  om	  kennis	  te	  komen	  nemen	  van	  mogelijkheden	  voor	  duurzaam	  
energieverbruik	  in	  een	  tent	  op	  ‘het	  Rondje’	  aan	  de	  Oude	  Rijksweg.	  Speciaal	  voor	  deze	  energiemarkt	  is	  een	  
klein	  boekje	  met	  tips	  voor	  energiebesparing	  gemaakt.	  
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Uit	  gesprekken	  in	  de	  strategiegroep	  van	  HÉ	  bleek	  dat	  er	  behoefte	  
was	  aan	  een	  geactualiseerd	  overzicht	  van	  de	  diensten	  die	  HÉ	  
aanbiedt.	  Daarom	  is	  voor	  de	  markten	  in	  mei,	  augustus	  en	  
september	  een	  nieuwe	  flyer	  gemaakt	  waarin	  de	  vijf	  
hoofdactiviteiten	  van	  Hé	  in	  het	  kort	  worden	  behandeld:	  
1. Samen	  opwekken;	  
2. Slim	  inkopen;	  
3. Samen	  besparen;	  
4. Energiemanagement;	  
5. Communicatie.	  
	  
Naast	  divers	  flyermateriaal	  is	  de	  kraam	  van	  HÉ	  opgevuld	  met	  
diverse	  energiebesparingsproducten	  en	  gadgets.	  
	  
In	  december	  is	  hard	  gewerkt	  aan	  een	  flyer	  voor	  het	  aanbod	  van	  
écht	  groene	  energie	  via	  onze	  partner	  Greenchoice	  (zie	  hoofdstuk	  
4).	  Deze	  flyer	  zal	  in	  2015	  via	  diverse	  kanalen	  worden	  verspreid.	  
	  
In	  juni	  organiseerde	  HÉ	  een	  energiecafé	  in	  Amerongen.	  Tijdens	  dit	  energiecafé	  worden	  belangstellenden	  
geïnformeerd	  over	  de	  mogelijkheden	  van	  zonnepanelen.	  
	  
5.3	  Website,	  nieuwsbrief	  en	  sociale	  media	  
De	  website	  van	  HÉ	  is	  destijds	  ontworpen	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  onze	  coöperatie	  een	  lokale	  
energieleverancier	  zou	  worden.	  In	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  zijn	  we	  tot	  het	  inzicht	  gekomen	  dat	  we	  vooral	  
meerwaarde	  kunnen	  creëren	  door	  het	  ontwikkelingen	  van	  initiatieven	  op	  het	  gebied	  van	  het	  slim	  inkopen	  
van	  duurzame	  energie,	  duurzaam	  wonen	  en	  energie-‐opwekking	  in	  samenwerking	  met	  andere	  partijen.	  
Dat	  heeft	  geleid	  tot	  concrete	  diensten	  die	  in	  2015	  verder	  worden	  ontwikkeld.	  Het	  was	  in	  2014	  nog	  te	  
vroeg	  om	  de	  website	  al	  op	  die	  nieuwe	  taakstelling	  aan	  te	  passen.	  We	  hebben	  ons	  voorgenomen	  om	  dat	  in	  
2015	  te	  doen.	  	  
	  
In	  2014	  is	  er	  4	  maal	  een	  nieuwsbrief	  verschenen,	  die	  elektronisch	  naar	  leden	  en	  belangstellende,	  in	  totaal	  
280	  mensen,	  wordt	  verstuurd.	  	  De	  onderwerpen	  liepen	  uiteen	  van	  diverse	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  
energiebesparing	  (waaronder	  de	  Energiemarkt	  in	  Palmstad)	  en	  de	  aankondiging	  van	  de	  inspirerende	  
lezing	  die	  onze	  ambassadeur	  Herman	  Wijffels	  hield	  op	  onze	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  19	  mei,	  tot	  
aandacht	  voor	  samenwerken	  in	  de	  regio	  en	  het	  huren	  van	  zonnepanelen.	  
	  
Tenslotte	  hebben	  we	  in	  2014	  een	  start	  gemaakt	  met	  het	  gebruik	  van	  Facebook	  en	  Twitter	  om	  bredere	  
bekendheid	  te	  geven	  aan	  onze	  activiteiten.	  Deze	  communicatievorm	  zullen	  we	  in	  2015	  verder	  uitbouwen.	  
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6.	  Financiën	  
6.1	  Inleiding	  
Het	  begin	  van	  2014	  markeert	  de	  start	  van	  een	  nieuwe	  fase	  in	  de	  organisatie,	  waarin	  we	  de	  plannen	  die	  in	  
de	  opstartfase	  zijn	  bedacht,	  gaan	  uitvoeren.	  Financieel	  gezien	  hebben	  we	  daarmee	  een	  fase	  afgerond,	  
waarin	  we	  hebben	  geïnvesteerd	  in	  plannen,	  het	  opzetten	  van	  een	  organisatie	  met	  een	  duidelijk	  gezicht	  
naar	  buiten	  toe.	  	  
	  
Naast	  de	  ledenbijdragen,	  die	  ten	  opzichte	  van	  2012/2013	  flink	  zijn	  toegenomen,	  zijn	  in	  2014	  eenmalige,	  
niet	  structurele	  inkomsten	  geboekt	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  Energiemarkt	  in	  Palmstad.	  Hiernaast	  valt	  
op	  dat	  in	  er	  2014	  geen	  verkoop	  van	  PV-‐systemen	  meer	  via	  de	  administratie	  van	  HÉ	  is	  verlopen	  (zie	  
toelichting	  hierop	  in	  paragraaf	  2).	  
	  
De	  balans	  van	  HÉ	  per	  31/12/2014	  geeft	  een	  beeld	  van	  een	  financieel	  gezonde	  organisatie.	  OPM:	  de	  post	  
“overige	  schulden”	  betreft	  nog	  niet	  bestede	  Rabobank-‐subsidie.	  Analyse	  van	  de	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  
geeft	  ook	  aan	  dat	  de	  inkomsten	  de	  komende	  jaren	  zullen	  moeten	  groeien	  om	  ook	  op	  langere	  termijn	  
gezond	  te	  blijven.	  Meer	  leden	  werven	  (o.a.	  met	  het	  HÉ/Greenchoice-‐aanbod)	  kan	  hierbij	  helpen.	  
	  
6.2	  Balans	  per	  31-‐12-‐2014	  
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6.3	  Toelichting	  op	  de	  balans	  2014	  
	  
ACTIVA	   	  
	   	   Euro	  
Andere	  vaste	  bedrijfsmiddelen	   	  
0060	   Inventaris1)	   2.010	  
0061	   Afschrijving	  inventaris	   -‐600	  
	   	   1.410	  
	   	   	  
Handelsdebiteuren	   	  
1300	   Debiteuren	   0	  
1620	   Te	  vorderen	  omzetbelasting	   134	  
	   	   134	  
	   	   	  
Liquide	  middelen	   	  
1100	   Rekening-‐courant	  bank	   1.870	  
1110	   Internetspaarrekening	   11.500	  
	   	   13.370	  
	  
PASSIVA	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Euro	  
Eigen	  vermogen	   	  	  
1420	   Algemene	  reserve	   2.190	  
	  	   	  	   2.190	  
	  	   	  	   	  	  
	  Overige	  voorzieningen	   	  	  
1310	   Voorziening	  calamiteiten2)	   374	  
	  	   	  	   374	  
	  	   	  	   	  	  
Crediteuren	  binnenland	   	  	  
1500	   Crediteuren	   174	  
1620	   Afdracht	  omzetbelasting	   0	  
	  	   	  	   174	  
	  	   	  	   	  	  
Overige	  schulden	   	  	  
1964	   Vooruit	  ontvangen	  omzet	   0	  
1968	   Niet	  bestede	  subsidiegelden3)	   11.932	  
	  	   	  	   11.932	  
	   	   	  
Nadere	  toelichting	  
1)	   De	  ontwikkeling	  van	  de	  huisstijl	  en	  bouw	  van	  de	  website	  is	  gerekend	  tot	  de	  inventaris.	  Hierop	  wordt	  

per	  vol	  kalenderjaar	  €	  600	  afgeschreven.	  
2)	   De	  calamiteitenvoorziening	  wordt	  getroffen	  voor	  de	  zonnepanelenprojecten	  van	  HE.	  Hiervoor	  wordt	  

een	  kleine	  toeslag	  berekend	  op	  de	  kosten	  die	  aan	  de	  klant	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  	  
3)	   Resterend	  deel	  van	  de	  subsidie	  van	  de	  Rabobank	  geoormerkt	  voor	  bovenlokale	  activiteiten	  
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6.4	  Winst-‐	  en	  verliesrekening	  

	   2012-‐2013	   2014	  
Bedrijfsopbrengsten	   Euro	   Euro	  
Opbrengsten	   	   	  
	  	  	  Netto-‐omzet	   46.529	   4.939	  
	  	  	  Inkoopprijs	  van	  de	  verkopen	   -‐37.377	   -‐427	  

	   9.152	   4.512	  
Kosten	   	   	  
Afschrijvingen	   	   	  

Andere	  vaste	  bedrijfsmiddelen,	  afschrijving	   790	   600	  
Bovenlokale	  activiteiten	   0	   67	  
Evenementenkosten	   0	   1.618	  
Verkoopkosten	   3.647	   50	  
Andere	  kosten	   3.038	   753	  
	   7.475	   3.089	  
Kosten	  van	  schulden,	  andere	  rentelasten	  en	  
soortgelijke	  kosten	  

	  
-‐122	   -‐205	  

	   -‐122	   -‐205	  
	   	   	  
Resultaat	  voor	  belastingen	   1.555	   1.219	  
	   	   	  
Vennootschapsbelasting	   0	   -‐584	  
	   	   	  
Resultaat	  na	  belasting	   1.555	   635	  
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6.5	  Toelichting	  op	  de	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  

Netto-‐omzet	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ledengelden	   475	   845	  
8000	  Verkopen	  nul5)	   13.000	   167	  
8001	  Verkopen	  laag	   6.025	   0	  
8002	  Verkopen	  hoog6)	   27.029	   3.927	  

	   46.529	   4.939	  
	   	   	  
Inkoopprijs	  van	  de	  verkopen	   	   	  
7000	  Inkoop	  nul	   -‐1.543	   0	  
7001	  Inkopen	  laag	   -‐6.041	   0	  
7002	  Inkopen	  hoog7)	   -‐28.929	   -‐427	  
7005	  Inkoop	  vergoedingen	   -‐864	   0	  

	   -‐37.377	   -‐427	  
Andere	  vaste	  bedrijfsmiddelen,	  afschrijving	  	   	   	  
	  4960	  Afschrijving	  inventaris8)	   790	   600	  

	   790	   600	  
Bovenlokale	  activiteiten	   	   	  
4111	  Bovenlokale	  activiteiten9)	   0	   67	  

	   0	   67	  
Evenementenkosten	   	   	  
4115	  Evenementenkosten10)	   0	   1.618	  

	   0	   1.618	  
Verkoopkosten	   	   	  
4512	  Contributies	  /	  bijdragen	  19%	   3.480	   50	  

	   3.685	   50	  
	  
Andere	  kosten	   	   	  
4301	  Promotiekosten11)	   564	   592	  
4325	  Administratiekosten	   0	   0	  
4507	  Kosten	  fiscus	   114	   0	  
4541	  Advocaatkosten	   500	   0	  
4542	  Advieskosten	   440	   0	  
4585	  Notariskosten	   1151	   0	  
4590	  Overige	  algemene	  kosten	   269	   0	  
4601	  Bestuurskosten12)	   0	   161	  

	   3.038	   753	  
	   	   	  
Kosten	  van	  schulden,	  andere	  rentelasten	  en	  
soortgelijke	  kosten	  	   	   	  
4505	  Bankkosten	   -‐122	   -‐205	  

	   -‐122	   -‐205	  
	   	   	  
Vennootschapsbelasting	   	   	  

Vennootschapsbelasting	  201313)	   0	   340	  
Vennootschapsbelasting	  201414)	   0	   244	  

	   0	   584	  
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Nadere	  toelichting	  
5)	   Diverse	  kleine	  bijdragen,	  waaronder	  een	  bijdrage	  van	  het	  Heuvelrugfonds	  á	  €	  100.	  
6)	   Bijdrage	  Gemeente	  aan	  Energiemarkt	  Palmstad,	  bijdrage	  uit	  PV-‐installatie	  en	  diverse	  kleine	  verkopen	  

op	  markten.	  
7)	   Diverse	  producten	  voor	  verkoop	  op	  markten.	  
8)	   Afschrijving	  op	  de	  bouw	  van	  de	  website.	  
9)	   Huur	  vergaderruimte	  en	  catering.	  
10)	   Huur	  tent	  en	  meubilair	  Energiemarkt	  Palmstad,	  kraamhuur	  op	  andere	  markten,	  kleine	  materialen.	  
11)	   Folders	  en	  posters.	  
12)	   Nieuwjaarsborrel,	  boekenbonnen	  vertrekkende	  bestuursleden.	  
13)	   Vennootschapsbelasting	  2012	  en	  2013	  was	  niet	  opgenomen	  in	  de	  jaarrekening	  2012-‐2013,	  is	  

derhalve	  in	  2014	  als	  kostenpost	  geboekt.	  
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