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Jaarverslag 2017 
 

VolksWatt 

In januari zijn de statuten opgesteld van 
VolksWatt: (collectieve) zonnepanelen voor 
huurders. Op 12 januari was er in het 
gemeentehuis een eerste bewonersavond voor 
huurders van Volksbelang die nu ook kunnen 
profiteren van zonne-energie: huurders met 
een eigen dak kunnen meedoen aan 
WoCoZon, huurders zonder geschikt eigen 
dak kunnen aan het collectieve project 
“VolksWatt” meedoen. Op 1 februari ook in 
Langbroek. Het College van Kerkrentmeesters is bereid om in het project te investeren. Esger 
Schouten is als extern projectleider ingehuurd. Het blijkt moeilijk om het collectieve 

postcoderoosproject goed uit te leggen aan de huurders. 
Op 20 april doet Joke een 2e poging. WoCoZon is veel 
inzichtelijker: panelen op eigen dak en salderen via de 
eigen meter. 29 maart feestelijke oplevering van 1e 
WoCoZon project: Abrikozengaard. 
De formele oprichting van VolksWatt wordt lange tijd 
opgehouden door de Autoriteit Wonen die gevraagd is of 
er wel mensen van Volksbelang in dat VolksWatt 
bestuur mogen zitten. Pas in oktober komt er 
toestemming. Maar vervolgens is Volksbelang wel erg 
intern gericht vanwege de mogelijke fusie met Viveste. 
En moet opnieuw toestemming gevraagd worden, die 
komt in februari 2018…. 
Het collectieve dakenplan raakt een beetje in het slop. 
Ook de ‘verdienste’ van zo’n € 50 stimuleert niet erg. 

Stroomfabriek 

De Stroomfabriek draait ook in 2017 zonder problemen en de penningmeester kan in het 
najaar gewoon weer € 29 per paneel uitkeren aan de deelnemers. 
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Wind in Wijk 

In januari besluiten we advies in te schakelen van ResCoop en een projectgroep Wind in Wijk 
te starten waarin Ruud de Bruijne gedelegeerd opdrachtgever is namens het bestuur en Henk 
Muis, Arno Harting en Gerlach Velthoven (ResCoop) deelnemer zijn. 
20 jan overleg met wethouder Marchal en Ruud over wind. Onze inzet is dat bij een mogelijk 
toekomstig project stevige participatie (financieel) van de Wijkse bevolking mogelijk moet zijn 
èn dat de gemeente de bestuurlijke randvoorwaarden formuleert, bijvoorbeeld in een 
Windvisie. De EigenWijkse doet alvast een voorzet hiervoor. Na een aantal overleggen met de 
initiatiefnemers begin van het jaar waarin wij onze wensen uiteenzetten (onder andere willen 
wij 50% van het eigendom voor onze leden) wordt het stil. Pas einde van het jaar wordt het 
overleg hervat, de Wolff is ondertussen overgenomen door Eneco, de 
gemeenteraadsverkiezingen beginnen hun schaduw al vooruit te werpen. Wel is er in de 
zomer nog overleg geweest met de Houtense ontwikkelaar Blue Bear over de plannen in 
Houten en de eventuele afstemming met Wijk bij Duurstede. Ook is er contact en afstemming 
met de NMU (Ieke Benschop). 
Eind van het jaar treedt Ruud terug vanwege mogelijke belangenverstrengeling aangezien hij 
ook, namens de Rijksoverheid, met Eneco te maken heeft bij de windmolenparken op de 
Noordzee. 

Mariënhoeve 

In januari knippen we het project in 2 
fasen, eerst het postcoderoos project op 
de judohal met 480 panelen, daarna 
1410 panelen op de MFA hal. Tineke 
Weide is gedelegeerd opdrachtgever 
vanuit het bestuur en Koen Kooper is 
ingehuurd als projectleider. André van 
Zwieten is ingehuurd voor de 
marketing. 
Diverse keren overleg met Enwire: de 
aanmeldstraat voor onze zonprojecten. 
De opstart verloopt nogal moeizaam 
en we stonden op het punt om ermee 
te kappen. Uiteindelijk, tegen de 
zomer, functioneert de aanmeldstraat.  
Op 25 maart opent de voorinschrijving in de Judohal.  
Op 20 maart wordt de EigenWijkse Zon Coöperatie UA opgericht met als voorzitter Sarida 
van der Meer en als bestuurslid Henk Muis 
Eind juni zijn 356 van de 480 panelen gereserveerd. We  krijgen nog een bijdrage van de CO2 
bank (via de NMU) voor extra communicatie. Eind oktober zijn alle 480 panelen bij 
voorinschrijving gereserveerd en kan de realisatiefase van start. De werving van deelnemers 
heeft veel (communicatie) inspanningen gevraagd en heeft aanzienlijk langer geduurd dan 
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gedacht. Oorzaak is waarschijnlijk de ingewikkeldheid van een postcoderoosproject voor 
deelnemers en de geografische beperking door het postcodegebied. 
Voor het MFA dak met 1410 panelen besluiten we SDE aan te vragen. Op 21 december 2017 
geeft RVO een beschikking af waarin de aangevraagde subsidie wordt toegekend. 
Eind van het jaar is de samenwerkingsovereenkomst met Wijksport nog steeds niet rond, het 
wordt echt tijd. Besluitvorming en ondertekening van de overeenkomst worden uitgesteld o.a. 
omdat er een nieuw bestuur van Wijksport gaat aantreden. De gemeente heeft hierin als 
toezichthouder van Wijksport een belangrijke stem in. Ook moet de erfpachtovereenkomst 
tussen Wijksport en gemeente worden verlengd, wat ook voor vertraging zorgt. We overwegen 
zelfs een ander dak te zoeken. 

Lokale Laadkracht 

Martin van Bochove (namens EWEC), Henk Roest (van der Sijs) en Jelger Takken (gemeente) 
zijn voortvarend aan de slag gegaan om de intentieverklaring van oktober vorig jaar om te 
zetten in een concreet uitrolplan. We gaan zo’n 50 laadpunten neerzetten tot 2020. Er was 
even sprake  van dat we mee zouden doen aan een experiment Elektriciteitswet maar dat 
blijkt bij nader inzien niet relevant. We besluiten financiële ondersteuning te vragen aan de 
gemeente en aan het Ondernemersfonds (beide geven  €15.000) en ook gaan we een lening 
aanvragen bij het Energiefonds Utrecht (€ 50.000) om de eerste investeringen te kunnen doen. 
Daartoe rekent Arno Harting de verwachte CO2 reductie uit. Plan is om met de opbrengst 
van de eerste palen de lening af te betalen èn voldoende over te houden om nieuwe palen neer 
te zetten. 

Organisatie 

Bij ieder nieuw project stellen we een trekker, projectleider, aan die uit de business case 
betaald moet worden. Als een project onvoldoende rendement heeft (<3 %) gaat het project 
niet door.  
Ook moeten we zo langzamerhand vitale bedrijfsprocessen professionaliseren, dat wil zeggen: 
mensen voor inhuren. Een klein begin wordt gemaakt door Linda van Vemde nog voor de 
zomer te vragen de administratie te doen. Aan klanten verdienen we jaarlijks zo’n € 6.000 dus 
we kunnen wel wat betalen. Linda wordt bijgestaan door Elaheh Rostaminamdari, een 
Iraanse vluchtelinge. We stappen eindelijk over op automatische incasso van de jaarlijkse 

ledenbijdrage à € 12 
5 april vertrekt voorzitter Henk Muis via de werf in 
Vreeswijk richting Frankrijk en hoopt eind oktober 
weer terug te zijn. Taken worden verdeeld. 
Jan en Joke hebben in de zomer nog een overleg met 
de gemeente over coproductie. Het blijft stil, ook 
omdat ons contact Jelger Takken vertrekt en er nog 
geen opvolger is. Pas eind van het jaar komt Martine 
van der Woude om de duurzaamheid binnen de 
gemeente los te trekken.  
Op 7 december gaan we met zijn allen uit eten als 
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beloning voor het vele vrijwillige werk dat verzet is en op 11 december wordt Sarida in het 
zonnetje gezet omdat ze de EigenWijkse heel adequaat het voorzitterloze tijdperk 
doorgeloodst heeft. 
 
Eind van het jaar heeft de EigenWijkse ongeveer 190 leden en 135 klanten. 
Er zijn 9 bestuursvergaderingen geweest. 

MarCom 

We gaan een vierkante meter filmdoek bij 
Calypso huren om onze bekendheid te 
vergroten. Ondertussen besluit de 
Duurzame Energie Unie zijn naam te 
wijzigen in om, niet zo handig lijkt het. 
13 mei staat de EigenWijkse weer op de 
Markt van de Toekomst. Sarida staat 20 
mei ook op een braderie van de 
Regenboog. In september staan we weer op 
Kleurrijk Wijk met een kraam. 
Eind van het jaar besluiten we om onze 
marketing en communicatie activiteiten 
weer eens tegen het licht te houden. 
Daarvoor gaan we eerst intern te rade en dan een bijeenkomst organiseren met externe 
deskundigen (uit onze klanten/leden/kennissenkring). 
In 2017 zijn 10 Nieuwsbrieven verstuurd naar ongeveer 230 abonnees. 50 tot 70 procent van 
de ontvangers leest hem ook.  

Gas & Licht 

In maart blijkt dat we onze eerste dubieuze klant hebben. 
Wij zijn verantwoordelijk dus dat kan geld gaan kosten. 
Vandaar dat we liever klanten dichtbij hebben. 
Uiteindelijk, dankzij engelengeduld van Sarida, is de 
dubieuze debiteur toch gaan betalen. 
In april brengen Sarida, Joke en Rob bloemen bij onze 
100 ste klant: Abraham Ooms in Cothen. 
De gemeente is 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…). 
Doelstelling voor 2018 is om te verdubbelen in aantal 
klanten (van 135 naar 270) 
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Bedrijventerrein 

We hebben verschillende keren met Parkbeheer overleg gehad over stroomlevering door de 
EigenWijkse en ook over het grootschalig aanbrengen van zonnepanelen op bedrijfshallen. 
Ook een commerciële organisatie, Savepartners, zit aan tafel. Uiteindelijk lijkt er voor ons 
geen eer aan te behalen en stappen we uit. 

Vertegenwoordiging 

De EigenWijkse is lid van verschillende (belangen-) organisaties zoals Duurzame Energie Unie 
(nu om) 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). 
Als dat noodzakelijk of wenselijk lijkt spreekt de EigenWijkse in bij de gemeenteraad. 
Zoals op 28 maart in de gemeenteraad over Duurzaamheid. Henk spreekt in namens de 
EigenWijkse en houdt de Raad voor dat wij best de kar van duurzaamheid willen trekken 
maar dan moet de politiek zich wel positief uitspreken. 
Op 20 april wordt EWEC uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het 
Ondernemersfonds met betrekking tot duurzaamheid. 
Op uitnodiging van Drift hebben we meegedacht over de toekomst van de Energie 
Coöperaties in Nederland. 
En we overleggen diverse malen met de gemeente 
over de Routekaart 2030. 

ALV 

30 mei ALV met o.a. Ivo Opstelten over het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving en een 
live skype verbinding met de voorzitter vanuit 
Dinant. De jaarrekening van 2016 wordt 
goedgekeurd. 
Op 15 november is de najaars ALV met onder 
meer de begroting. Na de vergadering wordt voor een groot publiek de film ‘Demain’ 
vertoond, gratis. Digna Donze treedt op als explicateur. De voorzitter is weer terug in oktober 
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1. Balans per 31 december 2017     
(na verwerking voorstel winstbestemming) 

  

ACTIVA
€ €

VASTE ACTIVA
Project Stroomfabriek 158.044 168.363
Pakket Nexant 1.750 1.750

159.794 170.113
VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 260 644
Stroomfabriek te vorderen 1.000
Nog te ontvangen bijdragen 1.294 3.541
Vooruitbetaalde kosten 649

3.202 4.185
Liquide middelen
Rekening Courant 5.897 4.071
Spaarrekening 10.000 15.071
EWEC te  vorderen 4.127 4.127

20.024 23.270
Totaal activa 183.020 197.568

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Participaties 13.575 12.350
Overige reserves 4.163 4.153
Resultaat boekjaar -6.052 10

11.686 16.513
Voorziening dub. debiteuren 3.300 3.300

3.300 3.300
LANGLOPENDE SCHULDEN
Stroomfabriek 157.280 167.408
Reserve Omvormers 2.000 1.000
Reserve onderhoud 1.100

160.380 168.408
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren 0 22
Reservering Stroomfabriek 3.137 3.105
N.T.B aan Stroomfabriek 4.127 4.127
Nog te betalen kosten 0 1.344
Af te dragen BTW 390 749

7.654 9.347
Totaal passiva 183.020 197.568

31-12-2017 31-12-2016
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2. Winst- en verliesrekening over 2017 

 

€ €
Contributies 1.770 2.000
Bijdragen klantenwerving OM 6.451 4.784
Ontvangen donaties 4.500 6.500
Vergoeding administratiekosten 600 600
Rente over spaargeld 18 24

13.339 13.907
Opbrengst stroomfabriek 5.075 7.486
SDE subsidie Stroomfabriek 11.942 15.114

17.018 22.600
Totaal inkomsten 30.357 36.507
Bedrijfskosten
Bestuurskosten 811 469
Kantoorkosten 1.481 1.087
Bankkosten 195 173
Marketing en communicatie 830 4.566
Afschrijving Nexant DE Unie 3.000 3.500
Dtoatie voorziening 3.300
Overige algemene kosten 544 440

6.862 13.536
Algemene Leden Vergadering
Kosten ALV 629 362

629 362
Stroomfabriek
Uitbetaling Stroomfabriek 2017 5.022 5.303
Jaarlijkse kosten Stroomfabriek 2.660 3.864
Reservering omvormers 1.000 1.000
Reservering Stroomfabriek 2017 32 3.091
Afschrijving Stroomfabriek 10.128 9.343

18.842 22.600
Marienhoeve
Kosten Marienhoeve 10.005

10.005
Overige activiteiten
Laadpalen belettering 72

72
Totale lasten 36.409 36.497

Bedrijfsresultaat -6.052 10
Financiële baten en lasten 0 0
Resultaat na belastingen -6.052 10

2017 2016
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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. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 
van de huishouding. 

Participaties 

 
Tot en met 31 december 2017 zijn 543 participaties à € 25 uitgegeven. 

Personeel 

De coöperatie had gedurende 2017 geen medewerkers in dienst. 
 

Ondertekening van de jaarrekening 

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2018 
 
 
Het bestuur: 
 
H. Muis, voorzitter 
 
 
 
A.J. Willems, secretaris 
 
 
 
J.M. van Nobelen, penningmeester 
 
 
 
J. Bogerd, lid 
 
 
 
S.H. van der Meer, li 
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Overige gegevens 

 

1. Deskundigenonderzoek 

De vennootschap 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. De aanloopkosten van Mariënhoeve worden na aanvang project terugbetaald. 

3. Voorstel resultaatbestemming over 2017 

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2017 ad -/-€ 6.052,- te onttrekken aan de 
overige reserves.  
 


