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Jaarverslag 2018
VolksWatt
Nadat in januari 2017 de statuten al waren opgesteld
van VolksWatt duurt het nog tot voorjaar 2018
voordat de coöperatie officieel opgericht wordt.
De formele oprichting van VolksWatt werd lange tijd
opgehouden door de Autoriteit Wonen, de fusie van
Volksbelang met Viveste en toen nog een keer de
Autoriteit Wonen…
Pas tegen het einde van het jaar komt er een beetje
schot in, verwacht wordt dat het eerste collectieve dak rond de zomer van 2019 gerealiseerd
wordt.

Stroomfabriek
De Stroomfabriek draait ook in 2018 zonder problemen en de penningmeester kan in het
najaar gewoon € 31 per paneel uitkeren aan de deelnemers. Op 21 september een presentatie
verzorgd voor NMU en Provincie Utrecht op de Stroomfabriek.

Wind in Wijk
In het voorjaar van 2018 hebben we een tiental malen overleg gevoerd over een windpark
langs het Amsterdam Rijn Kanaal: met Eneco
(dat Wolff overgenomen heeft), met de boeren
die hiertoe initiatief genomen hebben. Ook
overleggen we met wethouder Marchal en met
de Provincie Utrecht. Gerlach Velthoven van
ResCoop staat ons regelmatig bij. Op 14 maart
volgen we een masterclass windenergie
ontwikkeling, georganiseerd door de NMU.
Eneco is bereid tot 50% lokaal eigendom,
mocht het tot een windpark komen. Zover
komt het echter niet. Op 21 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. De VVD wordt de
grootste partij en nodigt alleen partijen uit die bereid zijn af te zien van windenergie. Op 26
april wordt de voorzitter van EWEC als expert uitgenodigd bij de onderhandelende partijen
VVD, GroenLinks en PCG om zijn visie te geven op de energietransitie. Op 15 mei treedt het
nieuwe college aan en daarna blijft het windstil…
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Mariënhoeve
Op 21 december 2017 werd een beschikking afgegeven voor de SDE subsidie op
Mariënhoeve 2, de grote nieuwe MFA hal. Vanwege een nieuw bestuur voor Wijksport dat
nogal lang op zich liet wachten en de benodigde verlenging van het erfpachtcontract tussen
gemeente en Wijksport wordt pas op17 april de samenwerking tussen EWEC en Wijksport
getekend. In mei worden eerst de 480 panelen op de Judohal geïnstalleerd, een
postcoderoosproject waar 50 inwoners uit
Wijk in deelnemen. Op 30 juni wordt het
dak feestelijk in gebruik genomen, met
onder meer wethouder Hans Marchal en
gedeputeerde Pim van de Berg. Op 10
december wordt de verkoop van de
deelnemingen in Mariënhoeve 2 opgestart,
in eerste instantie voor leden en sporters
van Mariënhoeve. Het verwachte
rendement van de investering bedraagt 4%.
De stroom zal ook weer naar om | nieuwe
energie gaan, net als de stroom van de Judohal. Op de MFA hal komen 1350 panelen,
daarmee wordt de volledige capaciteit van de aansluiting benut.

Lokale Laadkracht
De intentieverklaring van oktober 2016 is vorig jaar
omgezet in een concreet uitrolplan. We gaan zo’n 50
laadpunten neerzetten tot 2020. Dankzij de
financiële ondersteuning van de gemeente en het
Ondernemersfonds (beide geven €15.000) èn een
lening bij het Energiefonds Utrecht (€ 50.000)
kunnen we de eerste investeringen doen. Op 13 april
wordt de eerste paal (met 4 aansluitingen) officieel
onthuld. Deze staat op het Walplantsoen en kan later
uitgebreid worden naar 8 aansluitpunten. Niet lang
daarna volgen Karel de Grotestraat en Ruijsdaalstraat. Begin 2019 zullen nog meer laadpalen
geplaatst worden: in Cothen en in Wijk bij Duurstede.

Energieloket
Samen met gemeente en Viveste overleggen we begin 2018 over
het opzetten van een fysiek Energieloket, als aanvulling op de
website Jouwhuisslimmer. Op 20 april wordt het Energieloket
officieel geopend door wethouder Jeroen Brouwer. Er wordt
proefgedraaid tot de zomer. Daarna wordt besloten tot
voortzetting, Gemeente en Viveste betalen voor de inzet van de
EigenWijkse € 12.500 voor twee keer 3 uur per week (woensdag
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van 16 tot 19 uur, vrijdags van 14 tot 17 uur). We zitten in eerste instantie in het
gemeentehuis. Een aantal mensen volgt de training tot Energie Ambassadeur.

Zonnepark Cothen
Op 12 oktober hebben we voor het eerst overleg met de initiatiefnemer voor een zonnepark
van circa 10 hectare in Cothen: Sunvest bv. Op 12 november nogmaals overleg en op 28
november bezoeken we de (tweede) inloopavond die in Cothen gehouden wordt. Het overleg
leidt nog niet direct tot betrokkenheid van de EigenWijkse bij dit voorgenomen grootschalige
plan (stroom voor 4000 huishoudens).

EigenWijkse EnergieWinkel
In november wordt de wens om een eigen plek te hebben zo groot dat we serieus op zoek
gaan naar een locatie. Dat wordt uiteindelijk het
voormalige kantoor van ABN-AMRO op de Steenstraat
2. “Iedere inwoner van Wijk bij Duurstede komt hier
minstens twee keer per week langs”, aldus de voorzitter.
Er wordt onderhandeld over de huurprijs, fondsen
geworven (€15.000, gelijkelijk van Rabobank,
Ondernemersfonds en gemeente), André maakt ontwerp
voor wand en belettering, Viveste schenkt meubilair en
eind december zitten we er al te werken. Ook het
Energieloket verhuist snel naar de winkel…

Organisatie
Zo langzamerhand krijgen we (financiële)
ruimte om vitale bedrijfsprocessen te
professionaliseren, dat wil zeggen: mensen
voor in te huren. Adzaco (Linda van Vemde)
verzorgt de financiële administratie. André
van Zwieten verzorgt huisstijl en
communicatie uitingen, deels betaald.
Projectleiders van onze zonnedakprojecten
worden mee begroot in de business case.
Zodra dat financieel mogelijk wordt willen we
ook een deeltijd communicatie medewerker
en een office manager inhuren. Maar het
meeste werk wordt nog steeds verzet door
onze vrijwilligers.
En daarom combineren we de 70ste bestuursvergadering op 17 december met een heerlijk
zelfgemaakt diner in onze gloednieuwe winkel die op 7 januari 2019 officieel open zal gaan!
Er zijn ook dit jaar 9 bestuursvergaderingen geweest. Het bestuur bestond uit 5 personen,
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daar omheen een stuk of 10 vrijwilligers en een zestal ZZP-ers. We doen zaken met een tiental
lokale bedrijven.
Eind van het jaar heeft de EigenWijkse ongeveer 225 leden en 200 klanten.

MarCom
We huren een vierkante meter filmdoek bij
Calypso om onze bekendheid te vergroten.
Op 26 mei staat de EigenWijkse weer op de
Markt van de Toekomst.
Ons MarCom clubje komt een zestal keren bij
elkaar, op 23 april met externe marketing
deskundigen uit ons relatiebestand. André van
der Meer maakt er een handzaam document van.
Tegen het einde van het jaar komen de eerste
posters beschikbaar van onze ‘Mijn EigenWijkse’
campagne
(fotografie Kuifje, vormgeving & productie André van
Zwieten).
In december gaat de Clubactie van start: voor iedere
klant die aangebracht wordt krijgt de aanbrengende
club € 25 in de clubkas gestort. De respons is helaas
nihil.
In november en december is de website ingrijpend
gerenoveerd waardoor hij veel frisser, toegankelijker en
doelgerichter is geworden. De focus is de komende tijd op klantenwerving.
In de kerstvakantie deden we met een banner mee aan ‘Schaats by Duurstede’.
In 2018 zijn 10 Nieuwsbrieven verstuurd, net als in 2017, naar ongeveer 245 abonnees. 60 tot
70 procent van de ontvangers leest hem ook.

Gas & Licht
De gemeente is helaas nog steeds geen klant bij ons, in
2019 loopt hun contract af en zou ze over moeten
stappen naar ons (volgens het unaniem aangenomen
Milieubeleidsplan…).
We hadden als doelstelling voor 2018 om te verdubbelen
in aantal klanten (van 135 naar 270). Het zijn er 200
geworden. Onze hoop is nu gevestigd op de EigenWijkse
EnergieWinkel op de meest centrale plek van Wijk (hoek
Zandweg | Steenstraat) en op de folder campagne die we
in de eerste helft van 2019 gaan uitvoeren.
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Bedrijventerrein
De EigenWijkse draait mee in het project Heel Wijk in de Zon. Het project wordt geleid door
de NMU en beoogt de daken op het bedrijventerrein vol te leggen met zonnepanelen. Voor
een aantal daken is in het najaar SDE subsidie aangevraagd. Het project heeft nog niet geleid
tot substantiele bemoeienis van de EigenWijkse. Mochten er postcoderoosprojecten bij zitten
dan komen wij in actie.

Vertegenwoordiging
De EigenWijkse is lid van verschillende (belangen-)
organisaties zoals Duurzame Energie Unie (nu om |
nieuwe energie) en van ResCoop. Daarvan worden
regelmatig de ALV’s bezocht.
Ook hebben we regionaal afstemmingsoverleg met
andere Energiecoöperaties, vaak georganiseerd door
de NMU (natuur en Milieufederatie Utrecht). We
zijn present bij de 2 U-Thuis bijeenkomsten in het
Provinciehuis en natuurlijk nemen we deel aan het
jaarlijkse congres van Hieropgewekt, ditmaal op 23
november in Bussum.
Als dat noodzakelijk of wenselijk lijkt spreekt de EigenWijkse in bij de gemeenteraad.
En we overleggen diverse malen met de gemeente over de Routekaart 2030, in de werkgroep
Duurzaam Bouwen & Energie en andere gremia. Ook hebben we een drietal keren overleg
met de wethouder duurzaamheid Hans Marchal over voortgang, doelen en middelen.

ALV
Op 30 juni houden we de zomer ALV op Mariënhoeve met
meteen daarna de feestelijke oplevering van Mariënhoeve 1.
De jaarrekening van 2017 wordt goedgekeurd.
Op 10 december is de najaars ALV met onder meer de
begroting voor 2019. Wordt met algemene stemmen
aangenomen. De opkomst is weer groter dan vorige keer, de
foyer van Calypso puilt uit. Na de vergadering wordt voor een
groot publiek de film ‘Normal is Over’ vertoond, gratis. Digna
Donze treedt op als explicateur. Velen verlaten met een katterig gevoel de bioscoopzaal.
Volgende keer maar een humoristische film draaien….
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Jaarrekening
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1. Balans per 31 december 2018
(na verwerking voorstel winstbestemming)
ACTIVA

31-12-18

31-12-17

€
VASTE ACTIVA
Project Stroomfabriek
Pakket Nexant
Inventarissen
Laadpalen

147.221

158.044

0

1.750

9.624

0

713

0
157.558

159.794

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

333

260

Lening aan Mariënhoeve

1.000

1.000

Rekening courant EWZC

949

0

Nog te ontvangen bijdragen

119

1.294

Vooruitbetaalde bedragen

2.641

649

BTW te vorderen

1.994

0
7.035

3.202

Liquide middelen
Rekening Courant

16.710

5.897

Spaarrekening

10.003

10.000

0

4.127
0

Te vorderen van de Stroomfabriek
Borg winkelpand

1.500

Totaal activa

28.213

20.024

192.806

183.020

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Inleg leden

13.925

13.575

Overige reserves

-1.889

4.163

Resultaat boekjaar

13.771

-6.052
25.807

Voorziening dubieuze Debiteuren
'OM'

3.300

11.686
3.300

3.300

3.300

LANGLOPENDE SCHULDEN
Inleg Stroomfabriek

146.649

157.280

Reserve omvormers

3.000

2.000

Reserve onderhoud

1.650

1.100
151.299
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Reservering Stroomfabriek

3.732

Reservering laadpalen

3.137

1.904

0

Nog te betalen aan Stroomfabriek

0

4.127

Handelscrediteuren

0

0

4.850

0

0

391

1.914

0

Nog te betalen kosten
Af te dragen BTW
Af te dragen
Vennootschapsbelasting
Totaal passiva

12.400

7.654

192.806

183.020
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2. Winst- en verliesrekening over 2018
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2018

2018

2017

€
Contributies

2.494

3.600

1.770

Bijdragen klantenwerving DE Unie

8.993

9.650

6.451

Vergoeding energieloket
Administratievergoeding
Stroomfabriek
Opbrengsten laadpalen

6.500

5.000

4.500

600

0

600

5.560

0

0

3

0

18

Rente over spaargeld

24.150

18.250

13.339

Stroomfabriek
Opbrengst stroomfabriek
SDE-subsidie Stroomfabriek

7.676

0

5.075

13.783

0

11.942

21.459

0

17.018

Mariënhoeve
Vergoeding aanloopkosten
Mariënhoeve

8.995

Totaal inkomsten

1.350

0

8.995

1.350

0

54.604

19.600

30.356

Bedrijfskosten
Bestuurskosten

547

1.000

811

Kantoorkosten

797

2.500

1.481

Bankkosten

211

500

195

Marketing en communicatie

4.869

7.000

830

Afschrijving Nexant

1.750

3.500

3.000

163

0

0

Winkel

1.001

0

0

Huur winkel

1.800

0

0

Overige algemene kosten

1.004

600

544

250

1.500

629

Afschrijvingskosten inventaris

Kosten ALV

12.393

7.490

16.600

Volkswatt
Kosten Volkswatt

1.548

0
1.548

0
0

Stroomfabriek
Uitbetaling Stroomfabriek boekjaar

5.025

0

5.022

Reservering omvormers

1.000

0

1.000

Jaarlijkse kosten Stroomfabriek

1.975

0

2.660
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Reservering Stroomfabriek
Aflossing Stroomfabriek

595

0

32

10.822

0

10.128

19.417

0

18.842

Mariënhoeve
Kosten Mariënhoeve

0

0
0

10.005
0

10.005

Laadpalen
Laadpalen belettering

5.561

0

72

5.561

0

72

38.919

16.600

36.409

0

0

0

Bedrijfsresultaat

15.685

3.000

-6.052

Belastingen

-1.914

Resultaat na belastingen

13.771

3.000

-6.052

Totale lasten
Financiële baten en lasten
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3. Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Alle bedragen luiden in euro’s. De balanswaardering en de bepaling van het resultaat is geschied op
basis van historische kosten.
Vaste activa:
1. Stroomfabriek
Aanschafwaarde
Afschrijvingen voorgaande boekjaren
Afschrijving huidig boekjaar
Boekwaarde 31-12-2018

€ 178.299
€ 20.256 -/€ 10.128 -/€ 147.221

2. Pakket Nexant
Aanschafwaarde
Afschrijvingen voorgaande boekjaren
Afschrijving huidig boekjaar
Boekwaarde 31-12-2018

€ 10.000
€ 8.250 -/€ 1.750 -/€
0,-

3. Inventaris
Aanschafwaarde
Afschrijvingen voorgaande boekjaren
Afschrijving huidig boekjaar
Boekwaarde 31-12-2018

€ 9.788
€
0 -/€ 163 -/€ 9.625, -

4. Laadpalen
Aanschafwaarde
Ontvangen bijdragen door derden
Boekwaarde 31-12-2018

€ 30.712
€ 30.000 -/€ 712,-

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
Participaties
Tot en met 31 december 2018 zijn 557 participaties à € 25 uitgegeven.
Personeel
De coöperatie had gedurende 2018 geen medewerkers in dienst.
Stroomfabriek
Uitbetaling Stroomfabriek boekjaar:
Afschrijving:
505 panelen * € 21,05 =
Rente:
505 panelen * € 9,95 =
Totaal:
Uitbetaling boekjaar

€ 10.630,25
€ 5.024,75
€ 15.655,€ 15.655,-

Saldo uitbetaling Stroomfabriek:

€

5.024,75
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Ondertekening van de jaarrekening

Wijk bij Duurstede, 11 juni 2019

Het bestuur:
H. Muis, voorzitter

A.J. Willems, secretaris

J.M. van Nobelen, penningmeester

J. Bogerd, lid

S.H. van der Meer, lid
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Overige gegevens
1. Deskundigenonderzoek
De coöperatie heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 396 lid 7 BW 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst
In artikel 18 van de statuten van de coöperatie is het volgende opgenomen betreffende de
winstbestemming:
1. Ten aanzien van de blijkens de vastgestelde jaarrekening over het afgelopen boekjaar behaalde
winst, geldt het volgende:
a. de behaalde winst wordt primair toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft de continuïteit
van de onderneming van de coöperatie. In geval van beëindiging van participaties kan de
daarvoor verschuldigde prijs door het bestuur ten laste van voormelde reserve worden
gebracht.
b. daarnaast kan het bestuur onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, besluiten
een deel van de winst te bestemmen als reservering voor nieuwe duurzame energieprojecten;
c. tot slot kan aan de leden over hun bezit aan participaties een percentage uitgekeerd worden,
vast te stellen door het bestuur onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, over
de nominale waarde van de participaties, hierna te noemen: dividend. Het bestuur kan ook
besluiten om geen dividend uit te keren.
2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
voor zover de wet dat toestaat.

3. Voorstel resultaatbestemming over 2018
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad € 13.771 toe te voegen aan de overige reserves.
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