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Opening
Commissaris Harmen Grunstra opent de vergadering. Heet iedereen welkom en
geeft het woord aan directeur Jan den Ouden die de rest van de agenda behandeld.
Financieel verslag 2019
Jan den Ouden licht het financieel verslag van de coöperatie over het jaar 2019
toe. De verzekeringskosten zijn hoger omdat we een volledig jaar hadden. De premie is
ook gestegen.
Advieskosten waren niet gebudgetteerd maar dit was wel noodzakelijk vanwege SDE
subsidie. Een aansprakelijkheidsverzekering is extra afgesloten in 2019. Er is in 2020 een
extra postcoderoos bijgekomen dus de omzet stijgt naar verwachting licht. Na de
toelichting wordt de jaarrekening met algemene stemmen aanvaard en krijgt het bestuur
decharge voor het gevoerde beleid.
Voortgang projecten
Het project zonneakker: De 2 dagen storing in juni 2019 zijn veroorzaakt door de
moffen/koppelstukken in de kabel. Deze zijn allemaal vervangen dus dit probleem treedt
niet meer op.
De test van de dieselaggregaten is verplaatst van april naar begin van het jaar zodat we
daar vrijwel geen productieverlies meer van ondervinden. De productie is maandelijks
zichtbaar op de website ECVlieland.nl.
Het project postcoderoos Frisia: Frisia loods sinds mei 2019 actief. De opbrengst
is licht onder verwachting door opstart problemen in de eerste maand .
Het project postcoderoos Houter: Sinds 26 juni is het 3de project de
"postcoderoos op het dak van Houter" ook operationeel. Loopt officieel vanaf 1 juli 2020.
We gaan nu starten met de volgende postcoderoos: project met 120 panelen
wordt nu gestart. Ongeveer 75% is nog beschikbaar. In de zomer 2021 wordt dit project
hopelijk operationeel.

Vraag: Zijn er nog andere opties. Antwoord. SDE is nog steeds beschikbaar maar is lastiger
geworden. Loodsen combineren is ook een moeilijk verhaal.

Groei aantal leden en klanten
Afgelopen jaar zijn er 2 leden bijgekomen. Aansluitingen/klanten zijn gegroeid tot
220 aansluitingen voor elektra.
Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting
Een korte presentatie van André Drippel van Samenom Nieuwe Energie volgt:
Samenom bestaat uit 47 lokale coöperaties. De marketing is vanaf 2017 opgepakt voor
het collectief en de leden. De groei versnelt qua aantal coöperaties en qua aantal
aansluitingen. Door de groei kan de afdracht aan de coöperaties worden verhoogd en de
prijzen voor de klanten worden verlaagd.
Flexibiliteit van vraag en aanbod wordt komende jaar belangrijker. Opslag, slim laden,
negatieve prijzen zijn belangrijke ontwikkelingen.
Grootste volume wordt afgenomen door zakelijk. Aantal aansluitingen is grotendeels
privaat.
Samenom lijkt relatief duur omdat andere aanbieders bonussen geven. De werkelijke
tarieven zijn vergelijkbaar. Samenom richt zich niet op klanten die de laagste prijs
zoeken en de laatste tijd lijkt dat steeds beter aan te slaan.
Na sluiting van de vergadering krijgen we een rondleiding en proeverij met bier uit de
tap.

