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Bestuursverslag 2021  

 

Inleiding  

Voor je ligt het bestuursverslag van de EigenWijkse Energie Coöperatie. We maken net als vorig 
jaar onderscheid in de verschillende bedrijfsonderdelen. Bovendien combineren we in dit verslag 
alle activiteiten, ook die van de EigenWijkse Zon Coöperatie en EWEC Zonneparken B.V. 
 
Ten eerste hebben we uiteraard de Coöperatie als zodanig: een vereniging van leden die samen 
de doelen nastreven zoals verwoord in de statuten. Daarin staat als doel:  

1. het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie;   

2. het produceren, doen produceren en/of verhandelen van duurzame energie;   

3. het stimuleren van besparingen op het gebruik van energie;   

4. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.   

  

De coöperatie is van de leden (eind december 2021 280), en komt tenminste tweemaal per jaar 
bijeen in de Algemene Ledenvergadering. Ten behoeve van de leden (en overigens ook andere 
belangstellenden) geven we 10 maal per jaar een Nieuwsbrief uit waar inmiddels ruim 600 
mensen op geabonneerd zijn. Meer dan 70% opent de Nieuwsbrief. De coöperatie is gevestigd 
op de Steenstraat 2 te Wijk bij Duurstede waar ze ook haar kantoor houdt. We noemen dat onze 
EnergieWinkel.  

  

Ons energieleveringsbedrijf: “EigenWijkse Energie”, is ook gevestigd op de Steenstraat 2 en 
treedt op als (weder-)verkoper van groene energie (gas en licht). Dat doen we in samenwerking 
met om | nieuwe energie, gevestigd in Amsterdam. Dat is onze eigen allergroenste 
energiecollectief waarbij inmiddels 60 andere lokale energiebedrijven zijn aangesloten. Feitelijk 
geven we met EigenWijkse Energie invulling aan het eerste punt van onze doelen. Eind 2021 
hadden we ongeveer 500 klanten.  

  
Met ons Energieloket geven we voorlichting en adviezen om energie te besparen, voeren 
warmtescans uit etc. Opdrachtgever voor deze activiteit is de gemeente, samen met Viveste. Ook 
het Energieloket is gevestigd in de EnergieWinkel. We geven hiermee inhoud aan het derde punt 
van onze doelen.  

  

Om het tweede punt van onze doelstelling te verwezenlijken voeren we Projecten uit. We zijn in 
2014 begonnen met het realiseren van zonnedaken: Revius, Stroomfabriek en later ook 
Zonnepark Mariënhoeve. Voor de daken op sportpark Mariënhoeve hebben we een aparte 
zustercoöperatie opgericht: de EigenWijkse Zon Coöperatie. Ook zijn we in 2018 begonnen met 
het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s via welke we onze eigen stroom leveren: 
Lokale Laadkracht. Ook voeren we af en toe (onderzoeks-)projecten uit in opdracht van derden. 
Samen met Viveste hebben we VolksWatt opgericht: zonnepanelen voor huurders. Nadat 
projecten gerealiseerd zijn en in de beheerfase komen wordt de administratie uitgevoerd door 
de EigenWijkse Energie Coöperatie die daarvoor een beheersvergoeding ontvangt.  
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Tenslotte, het vierde punt van onze doelstellingen, de Vertegenwoordigingen: we zitten bij 
allerlei overleggen, spreken in bij de gemeenteraad, zijn lid van een aantal koepelcoöperaties 
waar we de ALV’s van bezoeken en voorbereiden.  

  
In schema ziet een en ander er dan uit zoals hieronder weergegeven. De laatste toevoeging aan 
deze ‘kerstboom’ dateert van 26 februari 2021 en betreft EWEC Zonneparken B.V., speciaal 
opgericht om de activiteiten voor de verschillende zonneparken in onder te brengen.  

  

 

  

Bestuur EWEC: 
• Voorzitter (public relations,  

Gemeente, provincie) 
• Penningmeester  
• Secretaris (ALV,  ledenadmin Coop ) 
• Marketing & Communicatie 
• Technologie 
• Juridisch 

Structuur 

EWEC  en EWZC 

VolksWatt 
 EWEC bestuurder 1 

Dagelijks  
Bestuur 

Financiën &  
control 
Gerrit Beheer  

Installaties 
Henk 

Bestuur EigenWijkse Zon: 
• Voorzitter (public relations) 
• Penningmeester 
• Secretaris 

• Inspectie 
• Onderhoud 
• Schadeafhandeling 
• Contractbeheer 
• Evaluaties m.b.t.: 

Stroomfabriek (EWEC) 
Mariënhoeve 1&2 (ZON) 
Lokale Laadkracht (EWEC) 

Energie bedrijf 
Sarida 

• Uitvoering 
• Klanten werving 
• Contact  om |nieuwe 

energie 

Realisatie  
Projecten 

Henk 
• Lokale Laadkracht 2 
• Zonnevelden 
• Asbest - PV 
• Windmolens 
• Postcoderozen 
• SDE projecten 

• Financiële  
administratie (Linda) 

• Contractenbeheer 
• Administratieve  

organisatie 
• Leningen 
• Subsidies 

Kennis  
centrum 

….. 
• Technologie  

scenario’s 
• Marktanalyses 
• Contact  

installateurs 
• Training en  

opleiding 

Energie Loket 
Claudia 

• Coördinatie 
• Energie Adviseur 
• Energie coaches 
• RRE plan 
• RRE(W)uitvoering 

Marketing &  
Communicatie 

Marjolijn 
• Campagnes 
• Pers 
• Website 
• Social Media 
• Nieuwsbrieven 
• Reclame 

• Contact bestuur 
• Dagelijkse leiding 
• Visie & Strategie 
• Personeelsbeheer 

Management  
assistent 

Judy 

• Klanten administratie 
• Werkplek beheer 
• Archiveren 
• Telefonisch contacten 

Planvorming  
Projecten 

Henk  
• Lokale Laadkracht 2 
• Zonneparken 
• Windmolens 
• Postcoderozen 
• SDE projecten 
• Business cases 

ALV 

11 - 03 - 2021 

EWEC Zonneparken B.V. 
• ZP Cothen 
• ZP  Wijkersloot 
• Zonnevelden  Wijkerbroek Oost & West 
• ZP  Wijkerbroek (25%) 
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De Coöperatie  
 

Organisatie  

De coöperatie draait voornamelijk op vrijwilligers, 
eventuele winst wordt aangewend om de 
energietransitie in Wijk bij Duurstede verder 
vorm te geven. Echter, om de belangen van de 
leden te waarborgen en voor de continuïteit op 
langere termijn zijn we in 2020 begonnen 
tenminste de vitale bedrijfsprocessen te 
professionaliseren. Langzaam maar zeker groeien 
we daarom als EWEC naar een professionele 
organisatie. De eigen ruimte aan de Steenstraat 
die we begin 2019 hebben betrokken, vormt 

daarin een belangrijke stap.   
 
De financiële administratie is uitbesteed aan het lokale bedrijf Adzaco. Begin 2022 zijn we 
overgestapt naar Jansen Schepers. 
André van Zwieten verzorgt huisstijl en communicatie uitingen, deels betaald. In 2021 hebben 
we de dienstverbanden van onze twee betaalde krachten gecontinueerd: Claudia Klein (24 uur 
p.w. coördinatie Energieloket en 8 uur p.w. als managementassistente.) voor de coördinatie van 
het Energieloket en Judy Maas (16 uur p.w.) voor de (leden- en klanten) administratie. Marjolijn 
Busman, onze in november 2020 aangetrokken marketing- en communicatiespecialist werkt circa 
10 uur in de week voor de communicatie rond de zonneparken, het energieleveringsbedrijf en 
EWEC algemeen (o.a. Nieuwsbrief). Dorien Bartels (DAB Consulting) en Christoph Buter 
(Energius) ondersteunen ons bij de ontwikkeling van de zonneparken.   
 
In het kader van de professionalisering hebben we ook in 2021 een bijdrage van € 50.000 
ontvangen van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2022 verwachten we nog een laatste bijdrage 
van € 25.000. Daarna moet de 
EigenWijkse op eigen benen kunnen 
staan.  Dat op eigen benen staan is erg 
belangrijk zoals bleek bij de 
begrotingsbehandeling van de 
gemeenteraad in november 2021: het 
hele duurzaamheidsbudget werd 
geschrapt onder het motto: geen 
knaken dan ook geen taken’. Gelukkig 
werd deze rigoureuze ingreep een paar 
weken later weer teruggedraaid. 
 
Maar het meeste werk wordt 
ondertussen nog steeds verzet door 
onze vrijwilligers.  
Vanwege Corona heeft het zomeruitje geen doorgang kunnen vinden. Het inmiddels traditionele 
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Eppie Ouwer, iedere vrijdagmiddag om 5 uur 
voor de directbetrokkenen bij de EigenWijkse 
heeft helaas maar sporadisch doorgang 
kunnen vinden, eveneens vanwege Corona 
beperkingen.  
Wel zijn we op 8 november met een grote 
groep vrijwilligers en met het 
Duurzaamheidsteam van de gemeente naar 
de Climate Comedy Night geweest in Tivoli 
Vredenburg. 
Met de kerst kregen alle medewerkers, 
vrijwillig of niet, een kerstpakket van de 
gemeente én een kerstpakket van EWEC.  

 
Er zijn dit jaar 10 bestuursvergaderingen geweest, bijna allemaal per ZOOM. Tussen de 
bestuursvergaderingen is daarnaast nog veelvuldig overleg gevoerd over meer operationele 
zaken. Het bestuur bestond dit jaar uit 5 personen. Daar omheen heeft de EWEC een stuk of 20 
vrijwilligers waarvan bijna 10 een opleiding tot energiecoach gevolgd hebben en een zestal 
ZZP’ers. We doen zaken met een tiental lokale bedrijven.  
Eind van het jaar heeft de EigenWijkse 280 leden en ongeveer 500 klanten.  
 

Vertegenwoordiging  

De EigenWijkse is lid van verschillende (belangen-) organisaties zoals om | nieuwe energie, 
Energie Samen (de landelijke koepel van energie coöperaties), HOOM, Mobiliteit Samen en de 
nieuwe provinciale koepel Energie van Utrecht. Daarvan worden regelmatig de ALV’s bezocht. 
Over het jaar genomen zijn dat al gauw meer dan 10 vergaderingen.  
We zijn present bij de 2 U-Thuis bijeenkomsten (online) in het Provinciehuis en natuurlijk nemen 
we deel aan het jaarlijkse congres van Hier opgewekt, ditmaal vanwege Corona verspreid over 3 
dagen en online.   
En we overleggen diverse malen met de gemeente over de 
Woonpas, de Regionale Energie Strategie en de RREW. Ook 
hebben we een aantal keren (periodiek) overleg met de 
gemeente en wethouder duurzaamheid Hans Marchal en zijn 
opvolger Henk Vreeswijk over voortgang, doelen en 
middelen. Als EWEC zijn we lid van de Ondernemers Kring 
Wijk bij Duurstede om de contacten met de plaatselijke 
ondernemers te onderhouden en wonen meestal de 
maandelijkse bijeenkomsten bij. Helaas werden ook deze dit 
jaar voor een groot deel afgelast.  
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ALV  

Op 23 juni 2021 hebben we de (gecombineerde) voorjaars-ALV gehouden, zowel EWEC als EWZC, 
per ZOOM. Er waren 27 deelnemers. De 
jaarrekening van 2020 wordt, op voorstel 
van de kascontrolecommissie (Wim Bijker, 
Jos Nollet en André-Jan Douwes), 
goedgekeurd. Voor de controle van de beide 
jaarrekeningen heeft de 
kascontrolecommissie dit jaar dankbaar 
gebruik gemaakt van een aanbod van de 
Hogeschool Utrecht om studenten 
accountancy in het kader van hun 
afstudeeropdracht een jaarrekeningcontrole 
uit te laten voeren op de jaarrekeningen van 
EWEC en EWZC, onder verantwoordelijkheid 
van de commissie. Joke van Nobelen neemt 
afscheid van het bestuur. Rob presenteert 
de vorderingen met EWEC 2.0. Een ruime meerderheid is voor de geschetste aanpak (zie verder). 

 
Op 24 november is de najaars-ALV gehouden, een hybride vergadering: live in Calypso met 
ongeveer 20 deelnemers en eveneens per ZOOM. De begroting voor 2022 wordt met algemene 
stemmen aangenomen.  Voorzitter Henk Muis treedt na 10 dienstjaren af en Philip Langbroek 
wordt als algemeen bestuurslid geïnstalleerd. 

  

Toekomst  

Sommige bestuursleden zijn al erg lang erg veel in touw. Met name Sarida en voorzitter Henk zijn 
naast hun bestuurswerk ook tot over hun oren betrokken bij het dagelijkse werk. Tijd om weer 
eens goed te kijken naar taken en verantwoordelijkheden. Rob, sinds eind 2020 trekker van het 
project ‘de Toekomst’ heeft op de voorjaars ALV de contouren van EWEC 2.0 geschetst. In het 
schema wordt uitgegaan van de trits   

• Energie besparen (Energieloket),   

• Energie opwekken (met zonnedaken, zonneparken) en   

• Energie leveren (aan bewoners en bedrijven, via laadpalen aan 

automobilisten)  
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Een ruime meerderheid van de ALV stemt in met doorgaande professionalisering van de basis 
organisatie, indien financieel mogelijk het aantrekken van een directeur en blijvend werken met 
vrijwilligers. Vrijwilliger Aart van Veen speelt een belangrijke rol in het verder ordenen van de 
interne organisatie en als ‘kwartiermaker’ voor de aanstaande reorganisatie. 
 

MarCom  

We huren in principe nog steeds een vierkante meter filmdoek bij 
Calypso om onze naamsbekendheid te vergroten. Alleen is Calypso 
helaas een groot deel van 2021 dicht geweest.   
Wel wordt onze boodschap verspreid via de twee digitale borden: op 
de Zandweg bij de entree van Wijk en op het Walplantsoen.  Ook 
maken we periodiek gebruik van driehoeksborden. 
Op 3 juli stonden we met een stand op de Open Dag van de Wijkse 
Moestuin.  

Sinds november 2020 
werkt Marjolijn Busman 
ongeveer 10 uur in de 
week voor ons. 
Belangrijkste taak is om de klantengroei te 
versnellen: we willen in een paar jaar doorgroeien 
naar 1000 klanten. Daarnaast verzorgt zij de 
communicatie over de zonneparken. De algehele 
coördinatie van MarCom ligt sinds eind 2020 bij 
Marjolijn.  
Naast dat we zoveel mogelijk Wijkenaren over 

willen laten stappen op groene energie zijn ook de extra inkomsten van klanten essentieel om op 
langere termijn op eigen benen te kunnen staan.   

 
Op 11 september gaven EWEC en het Energieloket 
acte de présence op Open Monumentendag. 
 

In 2021 zijn 10 Nieuwsbrieven verstuurd, net als in 
voorgaande jaren, naar ongeveer 600 abonnees. Circa 
70 procent van de ontvangers leest hem ook.   

  
Er zijn in 2021 twee Duurzaamheidskranten 
uitgebracht (in maart en in oktober) door de 
gemeente waar EWEC een flink deel van de inhoud 
verzorgd heeft.  
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EigenWijkse Energie  
 

  

 
 
 

Onder de naam EigenWijkse Energie leveren we groene, lokaal en duurzaam opgewekte stroom 
en vergroend gas aan de Wijkse huishoudens en bedrijven, via om | nieuwe energie, het 
collectief van 60 energiecoöperaties, 
waar we vanaf ons eerste project in 
2015 bij aangesloten zijn.   
Op 1 januari 2021 begonnen we met 
379 klanten. Aan het eind van het jaar 
493: een toename van 114 klanten. 
Weer zien we dit jaar een lichte 
toename van de groei in klantenaantal. 
Klanten weten ons steeds beter te 
vinden: ze benoemen de publicaties in 
het Groentje, verder horen ze goede 
ervaringen van buren/kennissen met 
ons bedrijf. En ook veel klanten vinden 
het fijn dat we een eigen winkel 
hebben, waar ze persoonlijk te woord 
worden gestaan.  
Toch is opnieuw de groei minder hard 
dan we hoopten: met inzet van 
marketing inspanningen en beperkte menskracht doen we al het mogelijke. In 2022 willen 
we echt een versnelling, daar wordt Sarida met hulp van Marjolijn voor vrijgemaakt.  

 
Voor de zevende keer is ons collectief om | 
nieuwe energie met de jaarlijkse publicatie 
van de Stroomranking door WISE en Natuur 
& Milieu in november uitgeroepen tot de 
groenste van Nederland met een 
rapportcijfer 10. 
Eenenveertig stroomleveranciers 
zijn beoordeeld op de 
duurzaamheid van hun 
investeringen, inkoop en de 
levering van de stroom. 
Gemiddeld scoren de 
leveranciers een 6,6. 

De margebijdrage van om in 2021 bedroeg € 26.000, -   

 
We starten in januari voortvarend met de klantenwervingscampagne. Onze folder wordt 
tekstueel aangepast. De doelgroep is gekozen: uit onderzoek van het om | collectief blijkt dat 50-
plussers en milieubewuste jonge gezinnen het meest voor onze boodschap openstaan.  
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Testimonials worden geschreven, we doen een sponsoractie: een boom voor het Voedselbos, 
een boom voor de Wijkse Moestuin, of stroom voor de Krommerijnder. We schrijven 
tweewekelijkse blogs en artikelen voor het Groentje en voor de nieuwsbrief van EWEC.  
In mei wordt in de winkel een etalagedisplay geplaatst voor reclame en berichten. 
De energieprijzen stijgen halverwege het jaar en we lichten dat regelmatig toe in mailings aan de 
klanten en in onze nieuwsbrief. 
In de duurzaamheidskrant van september die in onze gemeente wordt verspreid is veel aandacht 
voor de EnergieWinkel, voor onze lokale groene stroom en  gebruikers van ons openbare 
laadpalennetwerk komen aan het woord.  
De acties van Energieloket en EigenWijkse Energie worden goed afgestemd en versterken elkaar. 
De folder zit in de energietas en bij energiegesprekken vertellen energiecoaches over de 
mogelijkheid om lokaal opgewekte groene stroom af te nemen. 
 
We sluiten het jaar af, deels in onzekerheid, omdat we nog niet kunnen loskomen van de markt, 
waar de energieprijzen enorm zijn gestegen, deels met vertrouwen omdat we merken dat ons 
bedrijf staat als een huis en onze klanten laten weten dat zij onze inspanningen, transparantie, 
persoonlijk contact en het weten waar hun stroom vandaan komt enorm waarderen.  
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Energieloket
 

 
Het jaar 2021 was weer een jaar met lockdowns 
en corona besmettingen. We zijn daardoor niet 
alle dagen open geweest. Waar het kon zijn we 
open geweest en hebben we activiteiten 
gedaan.  

 

Energiecoaches 

Er zijn weinig wisselingen geweest tussen de 
energiecoaches.  

 
Er heeft 1 keer een geïnteresseerde een 
kennisdelingsavond mee gemaakt maar kon 
helaas geen tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk 
i.v.m. de privé situatie. 
Een aantal energiecoaches heeft aangegeven voorlopig even geen werkzaamheden te willen 
doen vanwege de corona. Uiteraard hebben we dat gerespecteerd en eventueel naar andere 
oplossingen gezocht. 
 

Trainingen 

Gelukkig waren een groot aantal energiecoaches gemotiveerd om (online)training te 
volgen. De gevolgde trainingen zijn: 
• Simpele energiebesparende maatregelen 
• Energiecoach 
• Verdiepingstraining isolatie 
• Verdiepingstraining ventileren 
• Verdiepingstraining warmtepomp 
• Grip op warmte en grip op vocht 
• Energiecoach voor huurders 

 
Daarbij hebben de energiecoaches diverse bijeenkomsten/workshops/beurzen bezocht: 
• Klimaat Psychologie 
• Innovatie Expo 
• Versnellen energietransitie regio Utrecht 
• Community of Practice 
• Huiberstroom: duurzame warmte uit de Lek voor Everdingen 

 

Coördinator Energieloket 

De coördinator heeft in het kader van de RREW diverse webinars gevolgd bij onder andere NMU 
en Hoom. Daarnaast heeft zij een presentatie bij het NMU mogen geven over de energietas. Er is 
een bedrijfsbezoek geweest bij Mijn Groene Huis in Zeist. 
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Activiteiten 

In 2021 hebben we activiteiten uitgevoerd voor de RREW. De aanvraag voor deze subsidie is door 
de samenwerking met de Gemeente en Viveste tot stand gekomen. Er is subsidie aangevraagd 
om 2000 unieke adressen te helpen met kleine energiebesparende maatregelen. Daarvan moet 
minimaal 50% huurders zijn. De regeling eindigt op 31-12-2022 
 

Nieuwe Bewonerstas 

Elke nieuwe bewoner in de Gemeente Wijk bij Duurstede krijgt een welkomstbrief van de 
gemeente met daarin een bon voor een gratis energietas. Zodra nieuwe bewoners die komen 
ophalen bieden we ook een energiegesprek aan en vertellen we wat over de overige activiteiten 
van de EWEC. 8 nieuwe bewoners hebben een tas opgehaald in 2021 

 

Energiegesprekken 

Om bewoners bewust te maken van hun gedrag en energiebesparende adviezen te geven voor 
hun specifieke situatie kunnen bewoners een afspraak maken voor een energiegesprek. Voordat 
het gesprek plaatsvindt vullen bewoner de vragenlijst in zodat de energiecoach zich goed voor 
kan bereiden met de aanvullende gegevens. Als uit het gesprek blijkt dat een warmtescan nodig 
is wordt daar een aparte afspraak voor gemaakt. Ondanks de lockdown(s) en de vele 
besmettingen hebben we 32 energiegesprekken gehouden in 2021. 
 

Ledlampenactie voor huurder 

We hebben alleen voor huurders de Ledlampen actie 
georganiseerd. Alle huurders van Viveste kregen daarvoor een brief 
per post. Met die brief konden ze op woensdagmiddag of zaterdag 
3 werkende gloei of halogeenlampen inleveren en 3 Ledlampen 
mee naar huis nemen. Er was keuze uit 5 modellen. Op 
woensdagmiddag stond er buiten een lange rij en waren de lampen 
uitverkocht. Regio90 (Streekomroep voor de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) was op de hoogte van deze actie 
en heeft daarvoor nog huurders geïnterviewd. Wethouder 
Vreeswijk is ook geweest om te kijken hoe de actie verliep. 
 

Junior Energie Coach 

Junior Energiecoach is een spel voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gezin. Ze krijgen een 
startpakket per post en doen challenges via internet. Elke week krijgen ze een nieuwe challenge. 
Er zijn 5 spelrondes en de tijdsbesteding is zo’n 15 tot 30 minuten per week. De deelnemers 
maken kans op mooie, duurzame prijzen en leren op een leuke manier over hun energieverbruik. 
Voor deze versie hebben 22 kinderen zich aangemeld en een klas van de Windroos heeft ook 
mee gedaan. In totaal dus 44 kinderen die wat over energie besparen hebben geleerd. 
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Voedselbank 

Bij de Voedselbank hebben we 23 tassen uitgedeeld die we aangevuld 
hebben met een lekker warm dekentje. Helaas zijn hier geen 
energiegesprekken uit voort gekomen.  
 

Samenwerkingen 
In 2021 hebben we geïnvesteerd in diverse samenwerkingen: 
 

Gemeente Wijk bij Duurstede 
Met Hellen Basari is er wekelijks een overleg over de RREW en de 
geplande activiteiten. Per kwartaal is er een kwartaal overleg waarin we 
de voorgang bespreken met Marije en Sarida en bepalen wat er gefactureerd kan gaan worden. 
Inmiddels hebben we ook al een keer samengezeten met ander takken van Duurzaamheid om 
elkaar op de hoogte te brengen van elkaars activiteiten en om ergens aan te sluiten of de 
anderen van informatie te voorzien. 
 

Viveste 
Met Viveste hebben we het project ‘Energiecoach voor Huurders’ opgezet. Bureau Duwtje heeft 
daarvoor de opdracht gekregen om te kijken op welke manier we huurders kunnen bereiken. 
Daarvoor zijn aantal huurders en energiecoaches geïnterviewd. Met die uitkomst is een flyer en 
een reminderkaartje ontwikkeld die we in 2022 geflyerd hebben in wijk de Engk. Met dit project 
proberen we huurders zoveel mogelijk te ontzorgen en bieden we hulp bij het monteren van de 
kleine energiebesparende maatregelen, zoals de waterbesparende douchekop, deurdranger, 
brievenbusborstel en radiatorfolie. Montage wordt gedaan door de klussendienst van Stichting 
Binding. 
 

Stichting Binding 
Met Stichting Binding zijn er verkennende gesprekken geweest om een buurtteam op te zetten 
waarbij vrijwilligers in een wijk de bewoners gaan helpen met divers hulpvragen. Energiecoaches 
kunnen daar goed bij aansluiten met energiegesprekken of uitleg over energierekeningen.  
Inmiddels is er een samenwerking met de klussendienst van Stichting Binding in het kader van 
Energiecoach voor huurders 
 

Mijn Groene Huis 
Bij Mijn Groene huis heeft de coördinator een bedrijfsbezoek gebracht en wat marketing spullen 
geleend voor de Ledlampenactie. Er is gesproken over een samenwerking in bepaalde projecten 
op bijvoorbeeld scholen maar daar is nog niets concreets uitgekomen.  
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Projecten  
 

Stroomfabriek  

De Stroomfabriek draait sinds 2015 
zonder problemen, in 2021 was de 
opbrengst 133.563 kWh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariënhoeve 1  

De installatie op de Judohal heeft een 
vermogen van 130 kWp en is sinds 1 juni 2018 
in bedrijf. De investering van €160.800 is 
opgebracht door 50 leden die gebruikmaken 
van de zogenaamde Postcoderoosregeling 
(Regeling Verlaagd Tarief). De 480 panelen 
hebben ook in 2021 prima gefunctioneerd: er 
werd 122.434 kWh aan zonne-energie 
geproduceerd. Dat is iets meer dan de 120.000 
kWh waar in het begin van het project rekening 
mee gehouden werd. De stroom wordt 
afgenomen door om | nieuwe energie en 
doorgeleverd aan onze klanten. 

 

Mariënhoeve 2 

Mariënhoeve 2 heeft een vermogen van 
400 kWp en is sinds 17 juni 2019 in 
bedrijf. Op de MFA-hal liggen 1350 
panelen. Verwachte opbrengst per jaar 
bedraagt circa 310.000 kWh. Dat is 
genoeg voor zo’n 100 huishoudens. 23 
leden hebben samen ruim € 100.000 
ingelegd. Daarnaast is voor het project 
een lening van € 50.000 verkregen bij het 
Energiefonds Utrecht en  
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we lenen nog eens bijna € 200.000 bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Voor dat laatste is een 
garantstelling door de gemeente Wijk bij Duurstede afgegeven. In 2021 is in totaal 353.117 kWh 

geproduceerd. De stroom gaat net als bij 
Mariënhoeve 1 naar om | nieuwe energie.  
Pas begin 2021 werd bij een controle ontdekt dat 1 
van de 6 omvormers niet correct bemeterd werd. 
Omdat de verschillende partijen de fout vooral bij de 
ander zochten is pas begin 2022 de meting op de 
juiste manier ingesteld. Gevolg is dat alle 
voorgaande meetwaarden door het meetbedrijf 
Fudura gecorrigeerd moeten worden en vervolgens 
door Stedin, CertiQ, RVO en om. We hopen dat de 
ontstane inkomstenderving in de loop van 2022 
tenietgedaan wordt. 

 

Lokale Laadkracht  

Sinds op 13 april 2018 de eerste EWEC-laadpaal 
(met 4 aansluitingen, Walplantsoen) officieel 
onthuld werd, hebben we het aantal 
laadpunten uitgebreid tot 24. Het voornemen 
was om in 2020 nog 26 laadpunten te 
realiseren zodat het totaal uitkomt op 50 
laadpunten. Vanwege de uitbraak van Corona 
in maart 2020 zakte de vraag met meer dan de 
helft en heeft de voorziene uitbreiding een jaar 
vertraging opgelopen. Momenteel staat alles in 
de steigers om in 2023 de verdubbeling te 
realiseren. 
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Inmiddels wordt er maandelijks zo’n 20.000 kWh getankt.  
In mei 2021 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de 
gemeente om de genoemde verdubbeling te realiseren.  
Helaas werden we eind 2021 geconfronteerd met een exorbitante 
stijging van de elektriciteitsprijzen. Aangezien het driejarig 
inkoopcontract op 11 maart 2022 af zou lopen hebben we 
heronderhandeld met de gemeente zodat we de prijsstijging mogen 
doorberekenen aan de klant. 

Zonneparken   

De gemeenteraad heeft tot 2022 maximaal 60 
hectare beschikbaar gesteld voor zonneparken. 
In het voorjaar van 2020 zijn er vijf initiatieven 
voor zonneparken uit de 
"schoonheidswedstrijd" van de gemeente 
gekomen. Eén initiatief heeft haar plan 
teruggetrokken omdat er veel weerstand 
ontstond: BHM aan de rand van Cothen bij de 
Groenewoudseweg. Inmiddels hebben de drie 
andere projectontwikkelaars een 
omgevingsvergunning aangevraagd en 
gekregen. EWEC heeft met alle ontwikkelaars 
onderhandeld over een zo groot mogelijk 
eigenaarschap voor de Wijkse bevolking. 
De inwoners van onze gemeente leveren 
immers ruimte in voor zonneparken, 
maar willen er graag duurzame energie en financieel rendement voor terug.   
 
Vandaar dat we in 2020 en in 2021 heel druk geweest zijn met 
onderhandelingen met de verschillende ontwikkelaars. Bij vier 
parken kunnen onze inwoners meedelen in de opbrengst via 
obligaties (achtergestelde leningen) en bij één park worden we 
voor 25% eigenaar. BHM heeft later een nieuw plan ingediend 
waar we streven naar 50% lokaal eigendom. 
Daarnaast storten de initiatiefnemers jaarlijks geld in een Wijks 
Omgevingsfonds dat voor duurzame projecten gebruikt kan 
worden. Dat Omgevingsfonds is inmiddels opgericht. 
 
Om risico’s beter te kunnen beheersen hebben we op 26 februari 
2021 EWEC Zonneparken B.V. opgericht. De verschillende projecten en geldstromen zien er 
straks als volgt uit:  

foto Dirk-Jan Kraan 1 



 

17 
  

 

 
 

In 2019 heeft EWEC de eerste afspraken kunnen maken met een ontwikkelaar van zonneparken: 
Sunvest die een ca. 11 hectare groot park wil realiseren bij de zuidoosthoek van Cothen. 
Daarvoor richt Sunvest een project BV op: Zonnepark Cothen B.V. EWEC heeft via haar B.V. € 
250.000 geleend aan dit park. Dat geld is 
opgehaald middels 500 obligaties van 
€500 die aan de investeerders/leden een 
rente opleveren van 4%. Bovendien zal het 
project jaarlijks een deel van de opbrengst 
storten in een Gebiedsfonds én 
marketingkosten betalen aan EWEC. Op 1 
maart was er een zoom bijeenkomst voor 
potentiële investeerders. In een week tijd 
werd er voor meer dan € 250.000 
ingelegd. Eind 2021 en begin 2022 is het 
park gebouwd en in april 2022 is de eerste 
stroom aan het net geleverd. 

  foto Joop Kuyvenhoven 1 
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EWEC is ook betrokken bij een tweede project van Sunvest: Zonnepark Wijkerbroek. Hier zal 
EWEC 25% van het eigendom verwerven. We moeten dan wel bijna €400.000 Eigen Vermogen 
inbrengen. De Samenwerkingsovereenkomst is in mei 2021 
getekend. Omvang van het park circa 15 hectare.  

  
Ook met Zonnepark Wijkersloot, een project van vier 
landeigenaren en Blue Bear, hebben we afspraken 
gemaakt: onze investeerders/leden kunnen in totaal € 
500.000 in de vorm van een achtergestelde lening 
inbrengen die in 15 jaar afbetaald wordt. Het geld zal 
ingezameld worden door het crowdfundingsplatform 
Zonnepanelendelen. Daarnaast betaalt het project 15 jaar 
lang een bedrag aan EWEC om in laadpalen te investeren 
en daarnaast marketingkosten. Het park is ongeveer 15 hectare groot.  

  
Tenslotte hebben we met LC Energy afgesproken dat onze leden/investeerders € 500.000 kunnen 
lenen aan het project en daar een rente van circa 4% over krijgen. Het gaat om Zonneveld  
Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West. Samen circa 15 hectare. Ook LCE zal jaarlijks 
bedragen storten in het Gebiedsfonds en tevens bijdragen aan de kosten die EWEC heeft 
gemaakt en nog zal maken. De contracten zijn uiteindelijk in april 2022 getekend. 

  

Sinds 2020 bestond de sectie Zon uit Dorien Bartels, Christoph Buter, Marc Gnodde, Gerrit Taute 
en Henk Muis. De eerste twee personen worden betaald. Eind van 2020 is Marjolijn Busman 
toegevoegd voor de communicatie. We verwachten dat de uitonderhandelde bedragen voor 
marketing en projectleiding voldoende zullen zijn om in 2021 en 2022 de nog benodigde 
projecturen te kunnen betalen.  

Eind 2021 kwam BHM met een nieuwe locatie voor een zonneveld: Dwarsdijker Zonneweide. Op 
14 januari 2022 werd een principeverzoek gedaan en toegekend. EWEC en BHM streven ernaar 
deze locatie gezamenlijk te ontwikkelen hetgeen betekent dat wij als lokale gemeenschap 50% 
van het eigendom kunnen verwerven. Daarvoor moeten we wel risicodragend investeren in de 
ontwikkelfase. Daarvoor doen we een beroep op het Ontwikkelfonds van Energie Samen (no cure 
no pay). 
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VolksWatt  

In het voorjaar van 2018 werd de coöperatie VolksWatt opgericht. In het 
bestuur zitten Viveste, EWEC en een vertegenwoordiger van de huurders.  
Op 5 september 2019 is het eerste collectieve zonnedak door wethouder 
Marchal geopend. Op het dak van 

de flat aan de Dirk Fockstraat liggen 200 panelen, 
vermogen 60 kWp, jaarlijkse opbrengst 50.000 kWh. In 
totaal hebben bijna 30 huurders van Viveste meegedaan 
in dit project. Met een eenmalige investering van € 5 per 
paneel zijn ze voor de Belastingdienst formeel eigenaar 
en hoeven ze over de door 'hun' panelen opgewekte 
stroom geen energiebelasting te betalen. Van het geld 
dat ze zo uitsparen moet wel de lening afbetaald worden 
die verstrekt is door het College van Kerkrentmeesters 
van de Protestantse Gemeente in Wijk bij Duurstede.  
De werkzaamheden worden voor het grootste deel door 
het bestuur van VolksWatt gedaan. Helaas zijn er nog 
geen nieuwe projecten gestart. 
 

Vraagbundeling  

Op ons platteland zijn genoeg daken te vinden voor zonnepanelen maar de aansluiting op het 
elektriciteitsnet is vaak problematisch: te ver weg, te duur. Gemeenten zijn samen met Stedin 
gaan nadenken of er door vraagbundeling voordelen te halen zijn (‘New Grid on the Block’). Als 
energie coöperaties in het Kromme Rijngebied wilden we hier ook een rol in spelen. In de zomer 
van 2020 zijn we in opdracht van de provincie Utrecht gestart met “Technische advisering bij 
project  
Integrale gebiedsgerichte vraagbundeling Kromme Rijn”. Een samenwerking van Energie 
Coöperatie Bunnik, EigenWijkse Energie Coöperatie, Heuvelrug Energie en Coöperatie Opgewekt 
Houten. EWEC was opdrachtnemer en penvoerder.  
Hoewel het slimmer en efficiënter aansluiten van grootschalige zonnedaken (>150 m2) een 
financieel voordeel kan hebben voor zowel de netbeheerder als de dakeigenaar bleek het toch 
moeilijk om daadwerkelijk projecten van de grond te krijgen. Eind 2020 waren er enkele kansrijke 
kandidaten geïdentificeerd maar er zijn tot op heden nog geen concrete plannen.   

Regionale Energie Strategie  

In de afgelopen raadsperiode bleef het windstil in Wijk. In het 
kader van de Regionale Energie Strategie heeft Wijk bij 
Duurstede alleen ingezet op 60 hectare zonneparken. Zonder 
wind is de (landelijke) doelstelling van 49% duurzame energie in 
2030 nauwelijks haalbaar en de Wijkse doelstelling van 
energieneutraal in 2030 al helemaal niet. Wordt wellicht, nu na 
de verkiezingen,  vervolgd in de nieuwe gemeenteraad  
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Continuiteit en risico’s  

Organisatieontwikkeling noodzakelijk voor continuïteit 

De afgelopen jaren van EWEC kunnen worden gekenmerkt als de pioniersfase. Door de groei van 
de organisatie en de toename van de werkvelden werd het werken en besturen te 
onoverzichtelijk en werd organisatieontwikkeling noodzakelijk. Daarop hebben wij eind 2021 met 
instemming van de ALV een aanvang gemaakt met ‘EWEC 2.0’.  EWEC 2.0 is een 
professionaliseringsslag in ICT, administratie, beheer, bestuur, projectmanagement, en, last but 
not least, in de financiën. Met name door het gebruik van elektronische systemen zoals Econobis, 
waardoor leden en klantenadministraties kunnen worden geautomatiseerd, en door het (anders) 
uitbesteden van de boekhouding en de automatisering van betalingen.  
Aart van Veen meldde zich in maart om zijn diensten aan te bieden. Hij heeft zich in eerste 
instantie het hele jaar dinsdagochtend en woensdagochtend in de winkel verdienstelijk gemaakt 
op het gebied van klantencontact en ledenadministratie. Al snel zag hij ook bepaalde kansen 
maar ook risico’s en bracht deze in kaart: onder meer op het gebied van marketing, sales en 
aansprakelijkheid, maar vooral ook bedrijfsvoering. Uiteindelijk heeft Aart een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de benodigde veranderingen in de 
organisatiestructuur (‘EWEC 2.0’). Hij is met alle vrijwilligers en belangrijke relaties in gesprek 
gegaan en heeft als kwartiermaker EWEC 2.0 een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan de 
plannen en uitvoering daartoe. 
 
Bij die organisatieontwikkeling hoort ook aandacht voor privacy-regels, behoorlijk bestuur, 
aandacht voor vrijwilligersbeleid, personeelsbeheer en het met verzekeringen afdekken van 
risico’s. Wij hebben daarmee in 2021 een (hernieuwd) begin gemaakt, maar het 
veranderingsproces is nog niet voltooid. Werkprocessen aanpassen gaat geleidelijk, iedereen 
moet eraan wennen en het vraagt discipline van iedereen. Maar het helpt ook om de 
verschillende onderdelen en taken van EWEC beter te onderscheiden, en daarmee krijgen we 
meer zicht op de keuzes die bij het stellen van prioriteiten horen, gegeven de beperkte capaciteit 
in menskracht. Dat is opmerkelijk, omdat het risico van discontinuïteit op dit moment niet 
primair zit in de financiële situatie van EWEC, maar in de beperkte hoeveelheid tijd die aan EWEC 
kan worden besteed. 
 
De ingezette organisatieontwikkeling zal in 2022 met kracht worden voortgezet. Langzamerhand 
wordt duidelijk, dat EWEC gemiddeld genomen een vergrijzende organisatie is qua klanten, 
leden, bestuurders en vrijwilligers, en is verjonging en uitbreiding van leden, klanten en 
vrijwilligers, juist met het oog op de continuïteit van EWEC een topprioriteit van het huidige 
bestuur. Dat heeft betrekking op het energieloket, lokale laadkracht, de energiewinkel en de 
ontwikkeling van zonnevelden, en, later, eventueel, participatie in windmolens.   
Overigens vinden wij, dat ook het bestuur moet worden vernieuwd en verjongd, en zijn wij op dit 
moment naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester.  

 

Risico’s exploitatie: 

Groei eigen inkomsten EWEC te laag:  
De EigenWijkse Energie Coöperatie wil in de energietransitie een belangrijke rol spelen en 
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daarvoor moet ze opschalen, professionaliseren en versnellen. Daarvoor is (tijdelijk) financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente verkregen. Na een aantal jaren zullen de inkomstenstromen 
vanuit klanten (gas & licht), functionerende installaties voor de opwekking van duurzame 
energie, laadpalen en (betaalde) projecten naar verwachting zo groot zijn dat externe 
ondersteuning niet langer nodig is. Op 20 december 2019 hebben gemeente en EWEC de 
’Uitvoeringsovereenkomst 2019 t/m 2022 tussen gemeente Wijk bij Duurstede en EigenWijkse 
Energie Coöperatie’ ondertekend waarin de volgende steunbedragen worden toegezegd: 25 k€ 
in 2019, 50 k€ in 2020, €50 k in 2021 en tenslotte 25 k€ in 2022.  

Indien in 2022 de eigen inkomsten van EWEC niet voldoende zijn gestegen zal de ambitie van 
EWEC in de energietransitie naar beneden moeten worden bijgesteld.  

Inzet van vrijwilligers  
EWEC had in 2021: 2 (m.i.v. 1-5-2022: 3) betaalde (parttime-) medewerkers maar veel meer 
(circa 15) niet betaalde vrijwilligers. Deze werken mee als energiecoach, verkoop van stroom, 
uitvoering van allerlei energiebesparingsacties etc. (samen ruim 1000 uur per jaar). Daarnaast is 
er een vrijwilligersbestuur dat in de professionaliseringsfase zeer veel uren (ruim 3000 uur p.j.) 
besteed aan EWEC. Ook leveren op incidentele basis verschillende personen naar schatting nog 
eens ruim 1000 uren p.j. aan diverse hand- en spandiensten. De inzet van vrijwilligers is mooi 
maar ook riskant. Afhaken van vermoeide vrijwilligers is een reëel gevaar. Het niveau van de 
activiteiten wordt er rechtstreeks door beïnvloed. Zorg en aandacht voor vrijwilligers en 
erkenning van de waarde van hun inzet is daarom van groot belang. Het zal duidelijk zijn dat, 
zelfs met een absurd laag uurtarief van € 25, we het al hebben over bedragen van meer dan een 
ton (per jaar!).  

Medewerkers 
De dienstverbanden met de werknemers brengen verplichtingen met zich mee die, voor een 
kleine organisatie als EWEC, forse, niet bedoelde, financiële consequenties kunnen hebben. Dit 
vereist zorgvuldige aandacht waarbij niet acceptabele risico’s worden verzekerd.  

Bijdragen aan de kosten van het Energieloket  
De exploitatie van het Energieloket (met 1 medewerker) is niet kostendekkend ondanks de inzet 
van veel vrijwilligersuren. De bijdragen van Gemeente en Viveste (die omhoog zijn gegaan) 
blijven noodzakelijk om deze activiteit op dit niveau te kunnen handhaven.  

Risico’s exploitatie zonnedak (de Stroomfabriek)  

1. Het aantal zonuren per jaar:  

Het risico bestaat dat in een jaar de zonneschijn lager uitvalt dan gebruikelijk is voor de locatie 
van de zoninstallatie. Dat betekent dat ook het aantal opgewekte kWh per jaar kan variëren. 
Hierdoor kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie lager uitvallen dan begroot. De 
opbrengst van de coöperatie kan daardoor lager uitvallen.  

2. Verlies of beschadiging installatie: 

De installatie kan volledig verloren gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadigd raken, 
bijvoorbeeld bij storm of hagel. In dat geval zal de installatie minder of zelfs geen kWh opleveren 
dan is begroot. Het bestuur heeft waar mogelijk passende maatregelen getroffen om dit te 
voorkomen, zoals door het sluiten van relevante verzekeringen. Toch is het niet volledig uit te 
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sluiten dat de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit zou kunnen vallen 
of zelfs tot een verlies zou leiden.  

3. Hogere kosten:  

De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, kunnen 
hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies 
ontstaan.  

4. Lagere prijs voor de elektriciteit:  

De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij (om | nieuwe energie). 
Deze prijs kan fluctueren. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst van de coöperatie 
of kan zelfs een verlies ontstaan. Dit wordt echter grotendeels gecompenseerd door de toename 
van SDE+ subsidie bij een lagere energieprijs.  

Risico's exploitatie laadpalen:  

1. Tegenvallend gebruik:  

het risico bestaat dat een of meerdere laadpunten minder gebruikt worden dan voorzien. Dat 
heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan in 2020 toen in maart vanwege de Corona pandemie het 
gebruik met meer dan 50% inzakte. En daarmee ook de opbrengsten uit de exploitatie. Daarnaast 
bestaat een risico op onderbezetting (en dus verliezen) bij te snelle uitbreiding van het aantal 
laadpunten.  

2.Verlies of beschadiging van laadpalen of laadsysteem en bijkomende schade aan 
voertuigen:  

het is voorstelbaar dat vanwege een technisch defect de installatie onklaar raakt met 
inkomstenderving tot gevolg. Door verkeerd gebruik of aanrijding van een paal kan kortsluiting 
ontstaan en daardoor schade aan laadpaal of auto. Hoewel de meeste zaken door 
productaansprakelijkheid van de leverancier en andere verzekeringen gedekt is valt niet geheel 
uit te sluiten dat financiële schade ontstaat voor de coöperatie.  
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Financieel jaarverslag  
 

Voorwoord  

Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.  

  

Deel 1: Financieel verslag  

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de 
Jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de Jaarrekening en voorzien van 
toelichting en commentaar.  
  

Deel 2: De Jaarrekening  

Deze bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting 
hierop.  

  

 

 
    

 

 

Kengetallen

Bedragen x €1 2021 2020

Werkkapitaal 36.892€              47.002€              

Current ratio 1,22                   1,46                   

Balans totaal 639.222€           314.416€           

Eigen Vermogen 70.623€             52.970€             

Solvabiliteit (EV/TV) 11,0% 16,8%

Omzet 232.445€           171.084€           

Resultaat netto 15.903€             16.836€             

Met name door de deelname in Zonnepark Cothen is het balanstotaal verdubbeld.

Daardoor komt de solvabiliteit onder druk te staan. De komende jaren zet dit naar verwachting door.

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 

december 2021 en winst-enverliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%
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Resultaatanalyse

2021 2020 Verschil Verschil %

Coöperatie algemeen

Opbrengsten 72.467        33.428        39.039        117%

Kosten -41.646       -14.531      -27.115       187%

Saldo 30.821        18.897        11.924        63%

Energie verkoop margebijdrage

Opbrengsten 26.004        20.478        5.526          27%

Kosten -42.019       -7.770        -34.249       441%

Saldo -16.015       12.708        -28.723       -226%

Energie loket

Opbrengsten 38.915        38.000        915             2%

Kosten -46.223       -54.905      8.682          -16%

Saldo -7.308         -16.905      9.597          -57%

Lokale laadkracht

Opbrengsten 51.236        34.702        16.534        48%

Kosten -42.620       -33.413      -9.207         28%

Saldo 8.616          1.289          7.327          568%

Stroomfabriek

Opbrengsten 20.942        17.676        3.266          18%

Kosten -25.424       -22.098      -3.326         15%

Saldo -4.482         -4.422        -60              1%

Projecten

Opbrengsten 22.880        25.600        -2.720         -11%

Kosten -24.905       -17.225      -7.680         45%

Saldo -2.025         8.375          -10.400       -124%

Totaal

Opbrengsten 232.455      169.884      62.571        37%

Kosten -222.836     -149.942    -72.894       49%

Saldo 9.619          19.942        -10.323       -52%

Deelneming

Opbrengsten 12.056        

Kosten (7.500)        

4.556          

totaal: resultaat voor belasting 14.175        

De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kosten in relatie tot de omzet. En een beeld van de verschillen 

ten opzichte van vorig jaar. De kosten en opbrengsten in dit overzicht zijn zoveel mogelijk toegerekend aan de 

activiteiten.

De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kosten in relatie tot de omzet. En een beeld van de verschillen 

ten opzichte van vorig jaar. De kosten en opbrengsten in dit overzicht zijn zoveel mogelijk toegerekend aan de 

activiteiten.
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• Ook in 2021 is EWEC afhankelijk gebleven van de professionaliseringssubsidie van de 

gemeente. In 2021 is van die subsidie €50.000 in het resultaat verantwoord. (2020: 

€25.000)  

• Bij de verkoop van energie is zwaar ingezet op marketing om het aantal klanten te 

verhogen. De groei van klanten moet omhoog om dit niveau van kosten te kunnen blijven 

dragen.  

• Bij de lokale laadkracht is sprake van een forse groei van de omzet waardoor deze activiteit 

nu duidelijk bijdraagt aan het resultaat aan het resultaat van de Coöperatie.   

• Het resultaat van de stroomfabriek is stabiel.  

• Bij projecten is sprake van ontwikkelkosten voor participatie in komende zonnevelden. 

Deze worden niet geactiveerd.  

• Het resultaat van de deelneming betreft het saldo van aan deelnemers aan zonnepark 

Cothen verschuldigde en van de operationele ZP Cothen BV te ontvangen rente.  
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Bijlage jaarrekening 2021 
 

De opgestelde jaarrekening over 2021 is als bijlage toegevoegd. 
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RAPPORT



Aan het bestuur van
EigenWijkse Energie Coöperatie U.A.  
Steenstraat 2  
3961VP Wijk bij Duurstede

Kenmerk Behandeld door Datum

SD2021-13659 TB / DH 15 juni 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw coöperatie.

1                SAMENSTELVERKLARING

Aan: het bestuur

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw coöperatie, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 645.250 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 19.752,
samengesteld.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, hierdoor wordt van ons
verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van EigenWijkse Energie
Coöperatie U.A. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk
omgaan met de door u verstrekte gegevens.



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. bestaan voornamelijk uit productie van elektriciteit
door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht. Het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte
energie; het produceren, doen produceren en/of verhandelen van duurzame energie; het stimuleren van
besparingen op het gebruik van energie.

2.2                Bestuur

Als bestuurders van de vennootschap treden op A.J. Willems, J. Bogerd, S. van der Meer - van der Graaf  en
G. Taute.

2.3                Bestemming van de winst 2021

De winst over 2021 bedraagt € 19.752 tegenover een winst over 2020 van € 16.835.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

2.4                Bestemming van de winst 2020

De bestemming van de winst over het jaar 2020 is, conform het bestuursvoorstel, door de algemene
vergadering van Leden op 23 juni 2021 vastgesteld. De winst is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 3 -

___________________________________________________________________________________________________________



3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 19.752 tegenover  € 16.835 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2021

€

Saldo 2020

€

Baten

Netto-omzet 227.948 171.084
Overige baten 4.497 -

Bruto-omzetresultaat 232.445 171.084

Lasten

Kosten van beheer en administratie 214.391 146.315

Financiële baten en lasten 11.874 4.827

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 6.180 19.942

Belastingen saldo 1.558 -3.107

7.738 16.835

Resultaat deelnemingen 12.014 -

Saldo 19.752 16.835

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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4                FISCALE POSITIE

4.1                Berekening belastbaar bedrag 2021

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2021 is als volgt berekend:
2021

€€

Resultaat 6.180

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 946
Investeringsaftrek -16.568

-15.622

Belastbaar bedrag 2021 -9.442

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

4.2                Specificatie investeringsaftrek

2021

€

De investeringsaftrek is als volgt:

Inventaris 25.519

Investeringsaftrek 16.568

4.2.1                Nog te compenseren bedragen

Belastbaar
bedrag voor
verrekening

€

Verrekening

€

Resteert

€

Resultaat 2021: -9.442 9.442 -

Te verrekenen met:
Belastbaar bedrag 2020 18.833 -9.442 9.391

9.391 - 9.391

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Fiscaal adviesbureau Jansen Schepers B.V.

 
T. Bos 
              

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Stroomfabriek 107.019 118.906
Inventaris 9.300 11.161
Laadpalen 30.140 34.682
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en
vooruitbetaald op materiële vaste activa 23.869 -

170.328 164.749

Financiële vaste activa  (2)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 263.014 -
Overige vorderingen 1.500 1.500

264.514 1.500

 434.842 166.249

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Debiteuren 92.475 2.664
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.527 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 981 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 16.369 15.104

113.352 17.768

Liquide middelen  (4) 97.056 130.444

 210.408 148.212

 645.250 314.461

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Ledenrekening 15.600 13.850
Overige reserves 58.872 39.119

74.472 52.969

Voorzieningen  (6) 11.208 9.658

Langlopende schulden  (7) 385.885 149.124

Kortlopende schulden  (8)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 10.807 15.657
Crediteuren 7.042 838
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen - 1.513
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.207 12.372
Overige schulden en overlopende passiva 150.629 72.330

173.685 102.710

 645.250 314.461
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Netto-omzet  (9) 227.948 171.084
Overige baten  (10) 4.497 -

Som der baten 232.445 171.084

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (11) 63.778 38.637
Afschrijvingen  (12) 19.940 22.794
Overige bedrijfslasten  (13) 130.673 84.884

214.391 146.315

Saldo voor financiële baten en lasten 18.054 24.769
Rentelasten en soortgelijke lasten  (14) -11.874 -4.827

Saldo 6.180 19.942
Belastingen saldo  (15) 1.558 -3.107

7.738 16.835
Resultaat deelnemingen  (16) 12.014 -

Saldo 19.752 16.835
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. is feitelijk en statutair gevestigd op Steenstraat 2  te Wijk bij Duurstede
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57169489.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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Vorderingen op deelnemingen

De vorderingen op deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

De voorziening grootonderhoud wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs. 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan EigenWijkse Energie
Coöperatie U.A. wordt toegerekend.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Stroomfabriek

€

Inventaris

€

Laadpalen

€

Vaste
bedrijfs-

middelen in
uitvoering en

vooruit-
betaald op
materiële

vaste activa

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari
2021
Aanschaffingswaarde 178.299 16.456 45.423 - 240.178
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -59.393 -5.295 -10.741 - -75.429

118.906 11.161 34.682 - 164.749

Mutaties 
Investeringen - 1.650 - 23.869 25.519
Afschrijvingen -11.887 -3.511 -4.542 - -19.940

-11.887 -1.861 -4.542 23.869 5.579

Boekwaarde per 31 december
2021
Aanschaffingswaarde 178.299 18.106 45.423 23.869 265.697
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -71.280 -8.806 -15.283 - -95.369

Boekwaarde per 31 december
2021 107.019 9.300 30.140 23.869 170.328

Voor de financiering van de laadpalen zijn van de gemeente Wijk bij Duurstede, subsidies ontvangen van in
totaal € 25.000,-. De subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De aanschafwaarde bedraagt
€ 48.869,-.

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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Afschrijvingspercentages
%

Stroomfabriek  6,66
Inventaris  20
Laadpalen  10
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en
vooruitbetaald op materiële vaste activa  0

2. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

EWEC Zonneparken B.V. 263.014 -

2021

€

2020

€

EWEC Zonneparken B.V.

Stand per 1 januari - -
Investeringen 1.000 -
Agio-storting 250.000 -
Aandeel in het resultaat 12.014 -

Stand per 31 december 263.014 -

De vennootschap is opgericht op 26 februari 2021. In het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen
door EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. voor 1.000 gewone aandelen van elk nominaal € 1,-. EigenWijkse
Energie Coöperatie U.A. heeft derhalve 100% van de aandelen in haar bezit.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen

Waarborgsom huur N. Scholman 1.500 1.500

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 92.699 2.888
Voorziening dubieuze debiteuren -224 -224

92.475 2.664
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. 3.527 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 981 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 16.369 15.104

Overige vorderingen

Lening Coöperatie Volkswatt U.A. - 1.000
Lening Coöperatieve Vereniging Energie van Utrecht U.A. 5.000 5.000
Vooruitbetaalde bedragen 2.180 2.818
Nog te ontvangen bedragen 75 6.286
Huur januari 1.020 -
Vordering op coöperatie VolksWatt U.A. 2.000 -
Opbrengst laadpalen december 6.094 -

16.369 15.104

Overlopende activa

Vordering om | nieuwe energie 4.750 4.750
Voorziening om | nieuwe energie -4.750 -4.750

- -

4. Liquide middelen

Rabobank Zakelijke rekening 96.055 125.384
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 1.001 5.000
Kas - 60

97.056 130.444
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

5. Eigen vermogen

Ledenrekening 15.600 13.850
Overige reserves 58.872 39.119

74.472 52.969

2021

€

2020

€

Ledenrekening

Stand per 1 januari 13.850 13.475
Dotatie 1.750 375

Stand per 31 december 15.600 13.850

Het ledenkapitaal bestaat ultimo 2021 uit 624 (2020: 554)  participaties a € 25,-.

Overige reserves

Stand per 1 januari 39.120 22.284
Resultaatbestemming boekjaar 19.752 16.835

Stand per 31 december 58.872 39.119

6. Voorzieningen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 11.208 9.658

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
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2021

€

2020

€

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari 9.658 8.104
Dotatie 1.550 1.554

Stand per 31 december 11.208 9.658

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het
onderhoud van omvormers en laadpalen. 

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

7. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen 385.885 149.124

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Obligatielening 243.850 -
Energielening Stichting Energietransitie inzake laadpalen 32.506 37.250
Lening diverse participanten inzake Stroomfabriek 109.529 111.874

385.885 149.124

2021

€

2020

€

Obligatielening

Stand per 1 januari - -
Opgenomen gelden 250.000 -
Aflossingsverplichting komend boekjaar -6.150 -

Langlopend deel per 31 december 243.850 -

Deze obligatielening is uitgegeven ter financiering van het Zonnepark in Cothen. De rente die wordt vergoedt
bedraagt 4% op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per half jaar met ingang vanaf 1 juli 2022.
Rentevergoeding tot de ingangsdatum bedraagt eveneens 4%.
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2021

€

2020

€

Energielening Stichting Energietransitie inzake laadpalen

Stand per 1 januari 41.907 46.564
Aflossing -4.744 -4.657

Stand per 31 december 37.163 41.907
Aflossingsverplichting komend boekjaar -4.657 -4.657

Langlopend deel per 31 december 32.506 37.250

Voor de aanleg van de laadpalen is in januari 2018 een 10-jarig annuiteiten lening van € 50.000,- a 1,86%
afgesloten bij de Stichting Energietransitie.

Lening diverse participanten inzake Stroomfabriek

Stand per 1 januari 122.874 133.874
Aflossing -13.345 -11.000

Stand per 31 december 109.529 122.874
Aflossingsverplichting komend boekjaar - -11.000

Langlopend deel per 31 december 109.529 111.874

De inleg voor de 505 panelen van de Stroomfabriek wordt gewaardeerd op de nominale waarde van de
hoofdsom minus de gedane aflossingen.

8. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Andere obligatieleningen 6.150 -
Onderhandse leningen 4.657 15.657

10.807 15.657

Crediteuren

Crediteuren 7.042 838
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

Rekening-courant EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. - 1.513

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 4.568
Omzetbelasting 1.616 7.804
Loonheffing 3.591 -

5.207 12.372

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 116.552 50.000
Overlopende passiva 34.077 22.330

150.629 72.330

Overige schulden

Vooruit ontvangen subsidie gemeente 100.000 50.000
Lening Volkswatt 1.552 -
Vooruit ontvangen subsidie Viveste 15.000 -

116.552 50.000

Overlopende passiva

Vakantiegeld 2.489 2.079
Accountantskosten 1.500 1.500
Rente obligatielening 7.500 19
Retour te betalen SDE bedragen 2.000 -
Advieskosten projecten 3.608 -
Nog uit te keren opbrengst stroomfabriek 16.980 18.732

34.077 22.330
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Dakhuur Marienhoeve

Met Stichting Wijksport is per jaar een vergoeding afgesproken voor het gebruik van het dak ten bate van het
project Mariënhoeve. Dit bedraag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2022 € 2.200.

Huurverplichting onroerende zaken

De coöperatie  is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 30 november 2023 terzake van
huur van bedrijfsruimte (€ 9.600 per jaar). De verplichting voor 2022 bedraagt € 12.245,-

Lening Stichting Energietransitie Utrecht

Als voorwaarde voor het verstrekken van de lening heeft EWEC haar vorderingen, voorraden en inventaris
verpand aan Stichting Energietransitie Utrecht.

Zonnepark Wijkersloot B.V. (BHM Solar)

Op 29 juli 2020 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen EWEC en Zonnepark Wijkersloot BV. 
Met als doel: financiële participatie in het Project Wijkersloot mogelijk maken voor inwoners uit  Wijk bij
Duurstede en de energietransitie te versnellen. Wij willen dit doel vormgeven door middel van  bijdragen aan
een omgevingsfonds en een obligatielening (van maximaal € 500.000) waarmee een deel  van het voor de
financiering van het Project benodigde bedrag via een financieringsplatform  kan worden opgehaald onder de
leden van EWEC en de lokale gemeenschap.  

LC Energy

Op 13 november 2020 is LC Energy met EWEC overeengekomen dat EWEC een rol gaat spelen in de 
financiële participatie van de bevolking in Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek  West 
(van maximaal € 500.000). 

Dakhuur Stroomfabriek

Met Het Utrechts Landschap is per jaar een vergoeding afgesproken voor het gebruik van het dak ten bate van
De Stroomfabriek. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2022 € 541,-.
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Sunvest Zonnepark Wijkerbroek

Er wordt gestreefd naar een financiële deelname van 25% in het eigen vermogen van het toekomstige  Sunvest
zonnepark Wijkerbroek. De uitvoering zal naar verwachting in 2022 plaats vinden.  
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
9. Netto-omzet

Contributie van leden 3.360 2.832
Opbrengst stroomverkoop aan OM | nieuwe energie 26.003 20.478
Stroomfabriek 20.939 17.676
Bijdrage door derden 32.822 53.368
Laadpalen 51.237 34.702
Bijdrage Energieloket 38.915 22.600
Bijdrage professionalisering 50.000 -
Bijdrage Asbest eraf, Zon erop - 15.600
Opbrengsten administratiekosten 4.672 3.828

227.948 171.084

Een hogere stroomprijs leidt tot een lagere SDE subsidie.
10. Overige baten

Overige baten 4.497 -

11. Personeelslasten

Lonen en salarissen 42.325 27.464
Sociale lasten 8.965 5.572
Pensioenlasten 4.883 3.101
Overige personeelslasten 7.605 2.500

63.778 38.637

Lonen en salarissen

Bruto lonen 42.325 27.464

Sociale lasten

Sociale lasten 8.965 5.572

Pensioenlasten

Pensioenlasten 4.883 3.101

Overige personeelslasten

Belastingvrije uitkeringen 2.724 2.500
Overige personeelslasten 4.881 -

7.605 2.500

EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 22 -

___________________________________________________________________________________________________________



Personeelsleden

De coöperatie heeft voor haar eigen activiteiten gebruik gemaakt van vrijwilligers en vanaf maart 2020 van 2
parttime medewerkers. De gemiddelde personeelsbezetting van de betaalde krachten over 2021 bedroeg 1,2
fte. De medewerkers hebben een tijdelijk contract. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO publiek
belang (plb).

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 19.940 22.794

Afschrijvingen materiële vaste activa

Stroomfabriek 11.887 15.539
Inventaris 3.511 3.174
Laadpalen 4.542 4.081

19.940 22.794

13. Overige bedrijfslasten

Bedrijfskosten 76.787 33.892
Laadpalen 33.515 28.506
Stroomfabriek 1.929 4.441
Projecten 18.442 18.045

130.673 84.884

Bedrijfskosten

Bestuurskosten 456 2.004
Representatiekosten 681 2.492
Bankkosten 454 239
Huisvestingskosten 14.478 10.074
Marketing en communicatie 42.890 7.882
Verzekeringen 1.636 1.806
Kantoorkosten 7.637 9.005
ALV - 390
Accountantskosten 8.555 -

76.787 33.892

Laadpalen

Kosten Laadpalen 33.515 28.506

Stroomfabriek

Reservering omvormers 1.000 1.004
Kosten stroomfabriek 929 2.903

transporteren 1.929 3.907
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Transport 1.929 3.907

Dakhuur - 534

1.929 4.441

Projecten

Kosten Marienhoeve 18.442 18.045

Financiële baten en lasten

14. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening Stichting Energietransitie -739 -827
Rente obligatielening -7.500 -
Overige rentelasten -3.635 -4.000

-11.874 -4.827

15. Belastingen saldo

Vennootschapsbelasting 1.558 -3.107

16. Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat EWEC Zonneparken B.V. 12.014 -
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Leden Vergadering.

Wijk bij Duurstede,  15 juni 2022

  

A.J. Willems S. van der Meer - van der Graaff
 
 
 
  

J. Bogerd G. Taute
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6                OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening is door het Bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 15 juni 2022. De jaarrekening zal op
22 juni 2022 aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring worden aangeboden.

Deskundigenonderzoek

De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 396 lid 7 BW 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Door de Algemene Leden Vergadering,
is een kascontrolecommissie benoemd. Deze is bij de uitvoering van haar controle werkzaamheden
ondersteund door een team Accountancy studenten van de Hogeschool Utrecht. De kascontrolecommissie
brengt verslag uit op de Algemene Leden Vergadering van 22 juni 2022. 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst

In artikel 18 van de statuten van de coöperatie is het volgende opgenomen betreffende de winstbestemming: 
18.1. 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
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. 
18.2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover
de wet dat toestaat. 

Bestemming van de winst 2021

Het bestuur stelt voor om de winst over 2021 ad € 19.752 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Wijk bij Duurstede, 15 juni 2022

G. Taute P. Langbroek 

A.J. Willems J. Bogerd 

S.H. van der Meer
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