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energiecoöperatie BoeN 

JAARVERSLAG over 2019 
                mei 2020 

 

De energiecoöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht, en heeft per eind 2019: 74 

leden.  

Daarvan zijn 55 leden tevens deelnemer in het collectieve zonnedak Holthuizen.  

Het Bestuur van BoeN informeert de leden van de coöperatie regelmatig met een 

Nieuwsbrief over de ontwikkelingen en de stand van zaken. Voorts wordt eenmaal per 

jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, en thans verschijnt het eerste 

Jaarverslag van de coöperatie, dat tevens als vergaderstuk voor de ALV dient.  

 

 

1. Van het Bestuur 
In de voorgaande jaren organiseerde het Bestuur van BoeN in het voorjaar een 

zogenaamde “Algemene Leden Vergadering (ALV)”. Daarin vertelde het Bestuur wat er in 

het voorbije jaar zoal was gedaan, en werden de jaarcijfers gepresenteerd en behandeld. 

Tenslotte verleenden de aanwezige leden “decharge aan het bestuur over het beleid in 

het voorgaande jaar”; in gewoon Nederlands: de leden keurden het beleid goed.  

Nu we vanwege de corona-crisis met z’n allen in thuisquarantaine zitten kunnen we geen 

fysieke ALV houden. In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “virtuele 

ALV”1 , en wel als volgt:  

1. Het Bestuur maakt dit Jaarverslag en stuurt het per email aan alle leden van BoeN. 

2. De leden krijgen twee weken de tijd om dit verslag te lezen en om desgewenst 

schriftelijke vragen te stellen per email aan het Bestuur.  

3. Het Bestuur beantwoordt die schriftelijke vragen in een stuk dat alle leden krijgen. 

Dat stuk eindigt met de vraag van het Bestuur: “Keurt u het beleid over 2019, en de 

andere voorstellen van het Bestuur goed? Dan hoeft u niet te reageren. “. 

4. Als meer dan de helft van alle leden niet reageert, is het beleid over 2019 en de 

voorgestelde bestuurwisseling goedgekeurd, en wordt de “virtuele ALV” gesloten. 

Tenzij een lid absoluut een stemming over een bepaald punt wil. Hij of zij dient dat na 

de vragenronde binnen twee weken kenbaar te maken aan het Bestuur. Het Bestuur 

zal zich dan beraden hoe de stemming te houden. 

 
2. De mensen van BoeN 
 

2.1. Het Bestuur 

Het bestuur van BoeN was in 2019 als volgt samengesteld:  

 voorzitter: Gert Jan Huetink tot 05-03-2019; Gijs Wildeboer vanaf 05-03-2019 

                                           
1 Door de overheid wordt thans gewerkt aan een wettelijke regeling om ALV’s ook digitaal te kunnen 
houden. Wij willen echter geen online vergadering houden maar deze schriftelijk afhandelen. Wij 
denken hierdoor meer leden te kunnen bereiken en te kunnen laten participieren dan met een 
online vergadering. 
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 secretaris: Arjan Woestenenk 

 penningmeester: Hein Konijnenberg 

 lid: Dolf Pasman 

In 2020 treedt de secretaris Arjan Woestenenk af wegens het volmaken van zijn 

bestuurstermijnen - sinds de oprichting van de coöperatie in 2015. Het Bestuur bedankt 

Arjan voor de plezierige en zorgvuldige wijze waarop hij het secretariaat heeft gevoerd.  

    

Tot ons genoegen kan het Bestuur een opvolger voorstellen: het lid Rob van Woerden is 

bereid om als secretaris toe te treden tot het bestuur van BoeN. Rob van Woerden is 

opgeleid als scheikundige en daarna doorgegroeid in milieu en ruimtelijke ordening. Hij is 

gespecialiseerd in omgevingsrecht voor het buitengebied en werkt nu als specialist 

ruimtelijke ordening en milieu.  

 Het Bestuur stelt aan de ALV voor om Rob van Woerden te benoemen tot secretaris in 

het Bestuur van BoeN, en om aan Arjan Woestenenk decharge te verlenen voor zijn 

bestuurswerk.  

 

2.2. De adviseurs 

 

Het Bestuur werd in 2019 bijgestaan en geadviseerd door de volgende adviseurs: Marcel 

Aal, Michel Coenen, Rieks Eggens, Marc de Gelder, Emmeke Gosselink, Jan den Hartog, 

Frank van Heijst, Ward van der Reijden en Anton IJsseldijk.  

Begin 2020 heeft Michel Coenen zijn adviseurschap neergelegd i.v.m. zijn andere drukke 

werkzaamheden. Het Bestuur betreurt dat, want Michel heeft veel bijgedragen aan BoeN 

en bedankt hem daarvoor van harte.  

 Nieuwe adviseurs zijn welkom; meld u aan bij de secretaris via secretariaat@boen.nu. 

 

2.3 De leden 

 

De energiecoöperatie BoeN had op 01-01-2019: 75 leden en per 31-12-2019: 74 leden.  

Deze leden betaalden ieder € 20,- lidmaatschap/jaar.  

Voor elke deelnemer aan Zonnedak Holthuizen die klant is bij AGEM krijgt BoeN jaarlijks 

van AGEM een substantiële “maatschappelijke bijdrage”; deze leden betalen daarom 

geen apart lidmaatschap bij BoeN.  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 05-03-2019 adviseerden de leden het 

Bestuur en verleenden decharge over het in 2018 gevoerde beleid. Het verslag van deze 

ALV is als bijlage 1 bij dit Jaarverslag gevoegd.  

 Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met dit verslag en het 

daardoor vast te stellen.  

 

 

  

mailto:secretariaat@boen.nu
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3. De projecten van BoeN 
 

3.1. Zonnedak Holthuizen 

 

Ons coöperatieve zonnedak Holthuizen is vanaf 1 juli 2018 groene stroom gaan 

produceren. Het jaar 2019 was dus het eerste volle productiejaar. In 2019 was de 

productie fors, en hoger dan volgens onze prognose. In de tabel hieronder ziet u de 

prognose van de jaarproductie en de productiecijfers over 2018 (een half jaar) en 2019:  

 

 

in MWh 

prognose 

(jaar) 

2018 

(halfjaar) 

2019 totaal  

t/m 2019 

     

stroomproductie 205 131 226 357 

 

 Wat betekent deze stroomproductie voor het MILEU ?  

In het jaar 2019 produceerde ons zonnedak 226.000 kWh 

schone energie; dat is voldoende voor 80 huishoudens 2.  

Door de stroomproductie van 357.000 kWh van ons 

zonnedak sinds de start medio 2018 hebben we totaal al 

164 ton CO2-emissies minder in onze streek.  

Voor ditzelfde schone effect hadden 5500 bomen anderhalf 

jaarlang moeten groeien 3.  

 

 Wat betekent deze stroomproductie voor de AANDEELHOUDERS ?  

 

Ook voor de deelnemers/aandeelhouders in het zonnedak 

was 2019 een goed jaar:  

 De jaarproductie van het dak gedeeld door 741 

geeft een jaarproductie van 305,2 kWh per paneel. 

 Dat geeft over 2019 een belastingteruggave van 

305,2 kWh x € 0,12 = € 36,42 per aandeel, en dat 

is hoger dan onze prognose was (namelijk € 35,- 

per aandeel). 

De meeste aandeelhouders hebben hun energiebelasting-korting inmiddels uitbetaald 

gekregen via hun eigen stroomleverancier.  

De financiële resultaten van de exploitatie van het zonnedak door BoeN worden 

behandeld in par 4.  

 

3.2. Nieuw project: Duurzaam Bronkhorst 

 

In het najaar van 2019 is BoeN gestart met het nieuwe project “Duurzaam Bronkhorst”. 

Daarmee kunnen alle inwoners van het stadje Bronkhorst energie besparen door samen 

                                           
2 een gemiddeld huishouden verbruikt 2830 kWh/jaar [bron: Milieu Centraal] 
3 om 1 ton CO2-uitstoot vast te leggen moeten 50 bomen een jaar lang groeien; dus 33 bomen 
gedurende 1,5 jaar [bron: Climate Neutral Group] 
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op te trekken. De Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB), de Provincie Gelderland en 

de gemeente Bronckhorst werken mee aan het project. 

De inwoners van Bronkhorst zijn tijdens een goed 

bezochte bijeenkomst op 3 maart 2020 geïnformeerd 

over het project. Maar liefst 90% van de inwoners 

meldde zich aan voor een (gratis) globale energiescan. 

Daarmee brengt een deskundig bureau in opdracht van 

de provincie Gelderland globaal in beeld welke 

maatregelen mogelijk zijn om de woningen in 

Bronkhorst duurzamer te maken. 

Vanwege de corona-maatregelen is het project vanaf 

maart 2020 tijdelijk stilgelegd.  

Meer informatie over dit project is te vinden op www.boen.nu. 

BoeN heeft voor dit project in 2019 geen financiële uitgaven gedaan en voorziet ook in 

2020 geen substantiële uitgaven. 

 

3.3. Andere activiteiten van BoeN 

 

3.3.1. In 2019 heeft het Bestuur besloten om lid te worden van de cooperatie AGEM. 

AGEM staat voor ‘Achterhoekse Groene Energie Maatschappij’. AGEM is opgericht door de 

acht Achterhoekse gemeenten met als missie: “een duurzame toekomst voor de 

Achterhoek”. Ons lidmaatschap (samen met 14 andere Achterhoekse energiecoöperaties) 

is begin 2020 ingegaan nadat AGEM haar statuten heeft gewijzigd waardoor ons risico in 

deze energiemaatschappij niet meer kan bedragen dan het door ons ingelegde kapitaal 

ad € 100,-.  

De stroom die BoeN opwekt op het zonnedak Holthuizen verkopen wij thans aan AGEM. 

Daarnaast staat AGEM ons bij met raad en daad op het gebied van groene 

energieopwekking, besparingen, administratieve zaken; AGEM vertegenwoordigt alle 

lokale energiecoöperaties in de Achterhoek bij nationale overleggen. 

 

3.3.2. Eén keer per kwartaal overlegt de wethouder van gemeente Bronckhorst, 

verantwoordelijk voor de energietransitie, met alle energiecooperaties uit de gemeente. 

Onderwerpen zijn onder andere geweest: de ‘Routekaart Energietransitie’ van gemeente 

Bronckhorst, de geplande ‘energie-festivals’ en de ‘wijk van de toekomst’. Er is een 

inspiratie-tour geweest langs onder andere de windmolens langs de A15 bij Nijmegen en 

de watermolens van energiecoöperatie “Eefde Waterkracht”. Ook heeft gezamenlijk 

overleg plaatsgevonden met Liander (de beheerder van ons stroomnetwerk) over de 

(on)mogelijkheden van het stroomnetwerk en nieuwe grootschalige zonprojecten 

(bijvoorbeeld zoals ons huidige zonnedak). 

 

 

  

http://www.boen.nu/
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4. Financieel jaarverslag zonnedak Holthuizen 
 

4.1. Inleiding 

 

In de deelnemersovereenkomst die BoeN heeft gesloten met elke deelnemer in het 

zonnedak Holthuizen staat als punt 3.2 het volgende (citaat):  

 

3.2. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Coöperatie zal in een apart 

agendapunt de jaarexploitatie en de financiële balans van het collectieve 

zonnedak Holthuizen worden gepresenteerd en besproken. Het Bestuur van de 

Coöperatie zal een voorstel doen voor de bestemming van het eventuele 

exploitatieresultaat.  

Tijdens dit agendapunt hebben uitsluitend de leden van de Coöperatie stemrecht 

die tevens Deelnemer zijn. 

 

Daarom worden in deze paragraaf apart de jaarexploitatie en de financiële balans van het 

zonnedak gepresenteerd. Voor het toegezegde “voorstel voor de bestemming van het 

exploitatieresultaat” zie par. 4.4. 

 

4. 2. Exploitatie zonnedak in 2019 

 

alle bedragen in € 2019 2018 4 

INKOMSTEN 

     verkoop stroomproductie aan AGEM 10.277  5.992  

INKOMSTEN TOTAAL  10.277  5.992 

 

UITGAVEN 

     afschrijving zonnedak 10.327  5.164  

     exploitatiekosten 2.875  1.695  

     overige kosten 74  111  

UITGAVEN TOTAAL  13.276  6.970 

 

RESULTAAT vóór belasting  -2.999  -978 

     vennootschapsbelasting  570  196 

VERLIES   -2.429  -782 

 

Wanneer we de boekhoudkundige afschrijving van het zonnedak buiten beschouwing 

laten is de exploitatie van het zonnedak in 2019 positief: een overschot van € 6.758 (en 

in 2018: € 3990). Dit heeft extra liquide middelen opgeleverd waarvoor nog geen 

bestemming is bepaald. Het Bestuur doet hierover in par. 4.4 een voorstel. 

 

4.3. Balans zonnedak per eind 2019 

 

De inleggelden van de aandeelhouders zijn besteed aan de investering in het zonnedak; 

daarnaast zijn reserveringen gedaan voor mogelijke toekomstige uitgaven (voor sloop en 

voor onvoorziene uitgaven). Tijdens de voorbereiding van het zonnedak Holthuizen is aan 

de deelnemers toegezegd dat deze reserveringen expliciet en apart zichtbaar zullen 

                                           
4 N.B. De cijfers over 2018 betreffen een halfjaar exploitatie (vanaf 1 juli 2018). 
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blijven op de jaarlijkse financiële balans van het zonnedak en op de balans van de 

coöperatie BoeN. Het gereserveerde bedrag is inmiddels op een aparte spaarrekening 

geplaatst. 

 

alle bedragen in € eind 2019 eind 2018 

BEZITTINGEN + VORDERINGEN (activa) 

     boekwaarde zonnedak per 01-01 149.744  154.908  

     afschrijving 10.327  5.164  

boekwaarde per 31-12  139.417  149.744 

     bankrekening zonnedak  11.364  22.283  

     spaarrekening voor sloop & onvoorzien 19.227    

totaal bankrekeningen zonnedak  30.591  22.283 

nog te ontvangen (vorderingen)  1.269  1.607 

     

TOTAAL ACTIVA  171.277  173.634 

 

EIGEN VERMOGEN + SCHULDEN (passiva) 

    inleggelden zonnedak 5  151.697  154.126  

    reservering voor sloop & verwijdering 11.000  11.000  

    reservering voor onvoorziene uitgaven 8.227  8.227  

totaal inleggelden leden zonnedak  170.924  173.353 

nog te betalen (schulden)   353  281 

     

TOTAAL PASSIVA   171.277  173.634 

 

 

4.4. Voorstel door het Bestuur 

 

Tijdens de voorbereiding van het zonnedak Holthuizen is door en namens het Bestuur 

gezegd dat de inkomsten uit de stroomverkoop nodig zijn om de jaarlijkse lopende 

exploitatiekosten te dekken. In de begroting resteerde dan wel een exploitatieoverschot 

(vóór afschrijvingen), maar het Bestuur deed nog geen uitspraken over de bestemming 

daarvan; we hebben gezegd dat we de exploitatie “eerst even moesten aanzien”. Nu na 

1,5 jaar de exploitatiekosten goed te overzien zijn wordt duidelijk dat er waarschijnlijk 

sprake zal zijn van een structureel overschot (vóór afschrijvingen).  

 

Het Bestuur zal in de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2021 een voorstel 

doen aan de deelnemers/aandeelhouders van het zonnedak hoe hiermee om te 

gaan.  

 

 Deelnemers die hiervoor suggesties hebben worden uitgenodigd om deze per email te 

sturen aan het Bestuur via secretariaat@boen.nu  

  

                                           
5  Door de deelnemers ingelegde gelden (741 x € 235) minus reserveringen en het saldo van 
verliezen/winsten. 

mailto:secretariaat@boen.nu
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5. Financieel jaarverslag BoeN 
 

5.1. Resultaten BoeN over 2019 (inclusief zonnedak) 

 

 2019 2018 

INKOMSTEN 

verkoop stroomproductie aan AGEM 10.277  5.992  

contributies door de leden 1.460  1.780  

“maatschappelijke bijdragen” (MB) door AGEM 928  849  

INKOMSTEN TOTAAL  12.665  8.621 

 

UITGAVEN 

afschrijving zonnedak 10.327  5.164  

exploitatiekosten zonnedak 2.875  1.695  

“MB” door AGEM als reservering naar de balans 928  849  

terugbetaling lening (was tbv deelauto-project)   1.000  

overige kosten 993  524  

UITGAVEN TOTAAL  15.123  9.232 

 

RESULTAAT vóór belasting  -2.458  -611 

     vennootschapsbelasting  467  122 

RESULTAAT (VERLIES)   -1.991  -489 

 

In 2019 heeft de coöperatie een verlies gemaakt van € 1991. Dit wordt veroorzaakt door 

de boekhoudige afschrijvingen op het zonnedak. Onze liquide middelen (contant geld) 

nemen echter wel toe.  

 

5.2. Balans BoeN per eind 2019 (inclusief zonnedak) 

 

 eind 2019 eind 2018 

BEZITTINGEN + VORDERINGEN (activa) 

zonnedak Holthuizen (boekwaarde per 31-12)   139.417  149.744 

     bankrekening 15.605  23.207  

     spaarrekening (reservering zonnedak)  19.227    

bankrekeningen  34.832  23.207 

nog te ontvangen (vorderingen)  691  3.210 

TOTAAL ACTIVA  174.940  176.161 

 

EIGEN VERMOGEN + SCHULDEN (passiva) 

     inleggelden zonnedak 6 153.478  155.469  

     reserve (sloop & verwijdering zonnedak) 11.000  11.000  

     reserve (onvoorziene uitgaven zonnedak) 8.227  8.227  

     reserve tbv BoeN projecten 1.777  849  

totaal inleggelden   174.482  175.545 

nog te betalen (schulden)  458  616 

TOTAAL PASSIVA   174.940  176.161 

                                           
6 Ingelegde gelden minus reserveringen en saldo verliezen/winsten 
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Leden die meer in detail de jaarcijfers over 2019 willen inzien kunnen een exemplaar van 

de jaarcijfers opvragen bij het Bestuur via secretariaat@boen.nu  

 

5.3. Begroting voor 2020 

 

5.3.1 Begroting Zonnedak Holthuizen 

De stroomproductie in 2020 is vanzelfsprekend afhankelijk van de onvoorspelbare 

hoeveelheid zon. Met uitzondering van die onzekerheid verwacht het Bestuur in 2020 

geen substantiële wijzigingen in de inkomsten en evenmin in de uitgaven t.o.v. de 

exploitatie over 2019. Derhalve wordt na afschrijving wederom een exploitatieverlies van 

het zonnedak verwacht van circa € 3.000. 

 

5.3.2. Begroting BoeN (exclusief zonnedak) 

Ook in de overige inkomsten en uitgaven van BoeN verwacht het Bestuur geen 

substantiële wijzigingen t.o.v. 2019. Derhalve wordt voor BoeN – exclusief het zonnedak 

- een exploitatiewinst verwacht van circa € 300.   

 

5.4. Kascommissie en accountant 

 

5.4.1. Advies van de Kascommissie over 2018 

De Kascommissie van vorig jaar heeft het Bestuur destijds geadviseerd om een risico-

analyse te maken over de al dan niet noodzakelijke verzekeringen. Dat hebben we in de 

zomer van 2019 gedaan en dit heeft geresulteerd in twee extra verzekeringen die wij 

voor BoeN hebben afgesloten, namelijk een rechtsbijstandverzekering en een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

5.4.2. Oordeel Kascommissie over de financiën in 2019 

De kascommissie over 2019 bestaat uit de leden Rolf Grijpma en Rob Krassenberg.  

De kascommissie heeft “vastgesteld dat het financieel bestuur aan alle relevante 

eisen voldoet en beveelt de ledenvergadering van BoeN aan de penningmeester 

en het bestuur decharge te verlenen voor het resultaat van het financiele jaar 

2019”.  

Het verslag van de kascommissie d.d. 10-05-2020 is als Bijlage 2 aan dit jaarverslag 

toegevoegd. 

 

5.4.3. Samenstelling Kascommissie over 2020 

De heer Rolf Grijpma verlaat na 2 jaar de Kascommissie. Het Bestuur bedankt de heer 

Rolf Grijpma hartelijke voor zijn inspanningen in de Kascommissie. 

 Het bestuur stelt voor om naast Rob Krassenberg het lid Henk Harmsen te benoemen 

in de Kascommissie over 2020.  

5.4.4. Verklaring Accountant over 2019 

Onze registeraccountant, de heer Gerard Stolwijk van ‘Stolwijk Kelderman Accountants 

Fiscalisten”, heeft de jaarcijfers onderzocht; zijn verklaring d.d. 28-04-2020 luidt als 

volgt:  

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Coöperatie Bronkhorst en Omstreken 

Energie Neutraal U.A. gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport 

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

mailto:secretariaat@boen.nu
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van het vermogen van Coöperatie Bronkhorst en Omstreken Energie Neutraal U.A. 

per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW. 

Leden die het volledige accountantsrapport over 2019 willen inzien kunnen een 

exemplaar opvragen bij het Bestuur via secretariaat@boen.nu  

 

 

6  Voorstellen door het Bestuur aan de ALV 
 

1. Het Bestuur nodigt de leden uit om – binnen 2 weken na ontvangst van dit 

Jaarverslag – daarover vragen te stellen aan het Bestuur, per email via 

secretariaat@boen.nu 

2. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met de benoeming van het lid 

Rob van Woerden tot secretaris van het Bestuur, onder decharge van de heer Arjan 

Woestenenk als bestuurslid.  

3. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met het verslag over de ALV 

van 05-03-2019 en het verslag daardoor vast te stellen.  

4. Het bestuur stelt aan de ALV voor om naast Rob Krassenberg het lid Henk Harmsen 

te benoemen in de Kascommissie over 2020.  

5. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om het gevoerde beleid in 2019 goed te keuren en 

aan het Bestuur daarvoor decharge te verlenen. 

 

7. Vervolgprocedure ALV over 2019 
 

Zoals in par. 1 is aangegeven wordt de ALV vanwege de corona-maatregelen schriftelijk 

afgehandeld. Dit jaarverslag is per email verstuurd aan alle leden. 

Vragen en of reacties ontvangen wij graag - uiterlijk 2 weken na de verzending van dit 

Jaarverslag - per email aan secretariaat@boen.nu   

Het Bestuur zal in een verzamelstuk alle vragen (geanonimiseerd) bundelen en 

antwoorden geven. Dat verzamelstuk sturen wij vervolgens weer per email aan alle 

leden. In dat verzamelstuk zal het Bestuur aan alle leden nogmaals vragen om akkoord 

te gaan met de voorstellen zoals hierboven geformuleerd in par. 6.  

Indien een lid absoluut een stemming wil dient hij of zij dat uiterlijk 2 weken na 

ontvangst van het verzamelstuk kenbaar te maken aan het Bestuur. 

 

-------- O ------- 

Bijlage 1: verslag van de ALV van 05-03-2019 

Bijlage 2: verklaring kascommissie over 2019 

 

Energiecoöperatie ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’(BoeN) U.A. 

secretariaat: Bakerwaardseweg 5; 7226 LR Bronkhorst 

email: secretariaat@boen.nu ; info: www. boen.nu 

KvK: 626 300 75;  IBAN: NL32 RABO 0321 6997 85 

 

- samenstelling Jaarverslag: Frank van Heijst -  

  

mailto:secretariaat@boen.nu
mailto:secretariaat@boen.nu
mailto:secretariaat@boen.nu
mailto:secretariaat@boen.nu
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BIJLAGE 1: Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het 

boekjaar 2018, gehouden op 05-03-2019 

Algemene ledenvergadering 5 maart 2019,  
VERSLAG:  
 
1. Opening en mededelingen (GJ)  
 
1.1 vaststellen agenda; accoord (pauze is toegevoegd)  
 
 
2. Algemene ledenvergadering 2018 (GJ)  
 

2.1 goedkeuring verslag ALV 23-01-2018; akkoord  

2.2 Rolf Grijpma; bij de vorige ALV is gesproken over het opzetten van een beursplein van de 
certificaten; het staat elke deelnemer vrij de certificaten te verkopen – BoeN registreert alle 
aandelen en zal op de hoogte gebracht moeten van verkoop - mocht ondersteuning in 
verkoop/overdracht dan horen we het graag, daarin kan BoeN een ondersteunende en adviserende 
rol vervullen.  
 
 
3. Financieel overzicht Zonnedak Holthuizen (FvH)  
 
Zie bijgevoegde presentatie (toelichting Frank van Heijst)  
Vraag; Jan Achterkamp; Nuon kan geen contact met BoeN krijgen over verrekening van de 
energiebelasting. Er is reeds een mail gestuurd aan Nuon met een toelichting over de afhandeling 
van de verrekening.  
 
 
4. Financieel overzicht BoeN (FvH)  
 
4.1 verslag 2018 en begroting 2019  
 
Zie presentatie op de website van BoeN ; toelichting door Frank van Heijst  
 
4.2 beoordeling Kascommissie (Rolf Grijpma en Gijs Wildeboer). Toelichting door Rolf Grijpma:  

“De kascommissie heeft tenslotte aan de hand van het overzicht van taken, 
verantwoordelijkheden en aftreedschema m.b.t. kascontrole, gepubliceerd door 
www.ClubVoorui.nlt, vastgesteld dat het financieel bestuur aan alle relevante eisen voldoet 
en beveelt de ledenvergadering van BoeN aan de penningmeester en het bestuur décharge 
te verlenen voor het resultaat van het financiële jaar 2018.”  

 

4.3 Decharge onder voorbehoud dat het accountantsrapport akkoord wordt bevonden door de 
kascommissie.  
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Vraag Rieks Eggens; Hoe gaat dit terug gekoppeld worden aan de leden.  

Antwoord:  Controle door de kascommissie, en de resultaten worden per mail aan de leden 
verstrekt.  

 

4.4 benoeming Kascommissie 2019; Rolf Grijpma en Rob Krassenberg  

 
 
5. Presentatie "de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030" (Erik Mol)  
 
Zie de presentatie van Erik Mol (Duurzaamheidscoordinator gemeente Bronckhorst) op de website 
www.boen.nu  
 
 
6. Bestuurszaken (GJ)  
 

6.1 benoeming penningmeester; Hein Konijnenberg; unaniem akkoord  

6.2 statutair aftredend en niet herkiesbaar; Gerrit Jan Huetink; dankwoord voor bewezen inzet door 
GW  

6.3 benoeming voorzitter; Gijs Wildeboer – unaniem akkoord  
 
 
7. Brainstormen over nieuwe projecten (GW)  

 Nieuwe zonnedaken; we ondersteunen graag maar lever zelf voldoende deelnemers aan  

 Kennisoverdracht met de gemeente en AGEM; we zijn en blijven graag in gesprek om mee 
te kunnen denken en deel te kunnen nemen in projecten  

 Project aardgasvrij; Bronkhorst aardgasvrij - Er is een forse subsidie beschikbaar gesteld 
vanuit de provincie om een wijk aardgasvrij te maken. BoeN gaat de mogelijkheden 
beschouwen Bronkhorst hiervoor in te schrijven.  

 Energie uit de IJssel; we zitten dicht bij het vuur en zodra de mogelijkheden zich voordoen 
kijken we wat de mogelijkheden hierin zijn.  

 
 
8. Rondvraag  
 
8.1 Er worden geen vragen gesteld  
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BIJLAGE 2: Verklaring van de Kascommissie over boekjaar 2019 

 


