
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 december  2021 (online vergadering) 

 

Vergaderdatum:   14 december 2021 

Plaats:     Haarlem, online vergadering 

Totaal aantal stemgerechtigden: 72 

Aanwezige stemgerechtigden:   47 

Per mail gestemde leden:  25 

Aanwezig bestuur: Erna Hollander (voorzitter), Peter Zaal (penningmeester), 

Mariëtte Wessels (secretaris) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening 

Erna Hollander (voorzitter, sinds 2017) opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. 

Ook de andere bestuursleden, Peter Zaal (penningmeester 2021, bestuurslid sinds 2020) en Mariëtte 

Wessels (secretaris, 2018) stellen zich kort voor. 

De vergadering is opgenomen ten behoeve van het maken van een verslag. De video wordt niet 

gedeeld.  

De coöperatie heeft ook een Raad van Advies. Die helpt o.a. met nadenken over strategische 

vraagstukken en volgt de belangrijkste beslissingen. Daarnaast hebben we een Kascommissie. Ook 

zijn er leden die zich inzetten voor specifieke onderwerpen. Een daarvan is Matthijs Hisschemoller. 

Aan het eind van de vergadering komt hij aan het woord.  

Twee keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In het najaar, zoals nu, 

kijken we daarbij vooruit naar het komende jaar. We bespreken dan de begroting en de activiteiten 

die we het komende jaar gaan ondernemen. 

In het voorjaar (tussen april en juni) kijken we terug naar het afgelopen jaar. Tijdens deze 

vergadering komt ook het jaarverslag aan de orde. We kijken dan ook terug op de productie van de 

installaties. 

 

  



 

2. Toelichting op de agenda en vergaderwijze 

De agenda wordt doorgenomen, net als de wijze waarop we digitaal vergaderen en de manier 

waarop de stemmen worden behandeld. 

Twee deelnemers hebben verzocht een agendapunt toe te voegen: 

- “de verhoging van de gevolgen van de verlaging van de energiebelasting en een oproep tot 

actie rond dit punt”,  

- toelichting op de tijdelijk verlaagde productie van de installatie op het Mendelcollege en de 

te nemen stappen. 

 

Het laatste onderwerp wordt besproken na de ALV met leden die deelnemen aan de installatie op 

het dak van het Mendelcollege. 

Er zijn geen vragen over de agenda en de vergaderwijze. Er zijn ook geen vragen binnengekomen 

naar aanleiding van de verzonden stukken. 

 

3. Verslag van de ALV van 22 juni 2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen over het verslag. 

Besluit: De ALV keurt het verslag van de vergadering van 22 juni 2021 goed. 

 

Voor Vergadering 42  

 Stemformulier 20  

 Totaal  62 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 5  

 Stemformulier 5  

 Totaal  10 

 

Het voorgenomen besluit wordt met een meerderheid van  62 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 

10 stemmen onthouding aangenomen. Het verslag is goedgekeurd. 



 

Vraag naar aanleiding van de notulen Kan het actietarief ook gelden na het eerste jaar, zoals in het 

verslag staat? Met andere woorden moet ik op mijn hoede zijn bij acties van GreenChoice, zodat ik 

niet weer de 25 Euro moet betalen. 

Antwoord Leden kunnen zich via de website van Kennemer Kracht aanmelden voor een contract met 

Greenchoice. Daar vind je een tarief dat voor coöperaties geldt. Hier is ook de margevergoeding aan 

gekoppeld.  

Het is voor leden niet altijd helder of er door een verkoper een actietarief wordt aangeboden (via 

een ander kanaal dan hierboven geschetst). Soms wijst het voor zich (later toegevoegd: bijvoorbeeld 

actie van Eigen Huis of via vergelijkingssites), soms ook niet. Je kunt dit het beste informeren bij 

Kennemer Kracht of GreenChoice.  

Vraag over verhoging van de energietarieven bij contractverlenging Een lid meldt dat haar door 

Greenchoice werd geadviseerd in januari terug te bellen om te bespreken of het verstandig is een 

contract te nemen met een variabel tarief of een vast tarief. Zij geeft aan hierbij niet gedacht te 

hebben aan de 25 Euro kosten die Kennemer Kracht in rekening brengt. Ze merkt ook op dat ze zich 

nu niet wil binden als de coöperatie t.z.t. misschien overstapt naar een andere leverancier. 

Antwoord Het is sowieso belangrijk je in deze roerige energiemarkt met enorm hoge energieprijzen 

goed te informeren over het contract dat je afsluit (vast of variabel). Financieel gezien is dat 

belangrijker dan de 25 Euro. Een eventueel besluit over een overstap naar een andere maatschappij 

wordt genomen door de ALV en hierbij zullen consequenties in beeld worden gebracht, inclusief 

gevolgen voor bestaande contracten. 

4. Werkplan en Begroting 2022 

Alle leden hebben de toelichting op het werkplan en de begroting ontvangen. In deze vergadering 

gaan we in op de hoofdlijnen uit die stukken en kunnen vragen worden gesteld.  

- De begroting betreft de algemene activiteiten van de coöperatie zelf. Het gaat nu dus niet 

over de details per project. De begroting per installatie is vastgesteld met de businesscase 

die leden bij de inschrijving hebben gekregen (ledendocumentatie). De prestaties van de 

specifieke installaties komen aan de orde bij de jaarrekening, in de voorjaarsvergadering. 

- Betalingen aan leden bestaan uit twee componenten: 

o De teruggave  van de energiebelasting loopt via de energieleveranciers van de 

individuele deelnemers. Wij starten dat proces altijd begin van het nieuwe jaar op. 

Begin 2022 communiceren wij daarover met de energieleveranciers van de leden. De 

betaling daarvan komt terug via de eigen energieleverancier. Niet via de coöperatie. 

o De winstuitkering ontvang je wel via de coöperatie. De hoogte van de uitkering 

wordt vastgesteld op de voorjaarsvergadering. 

- Professionalisering van de activiteiten 

o Monitoring en inspectie van de installatie is belegd bij Zon en Co. 



 

o Leden- en financiële administratie, voorheen gedaan door het bestuur, is nu 

uitbesteed aan EnergieSamen. De eerste ervaringen zijn goed. 

- Focus 2022 

o Verder uitwerken van de samenwerking met Zon & Co, en EnergieSamen 

o Werven van nieuwe daken en derden installaties 

o Werving van subsidie voor nieuwe projecten en continuïteit bestuurstaken 

Komende jaren kan de coöperatie nog niet op eigen benen staat. De Europese 

subsidie stopt begin 2022. 

o Evaluatie van het contract voor de verkoop van de energieproductie met 

Greenchoice. 

 

Vraag/opmerking van Saskia Klitsie In de toelichting wordt aangegeven dat de coöperatie is verhuist 

naar het wijkcentrum van de Europawijk. Dat klopt niet, de cooperatie is verhuist naar de locatie van 

de wijkraad.  

Antwoord: Tekst passen we aan. Ook willen wij je bedanken dat wij op deze locatie (bij de wijkraad, 

waar jij, Saskia, zitting in heeft) onze basis hebben. Het bespaart flink op de vaste kosten van de 

coöperatie. 

Vraag/antwoord Verzoek naar link van energiebedrijven die meewerken aan de verrekening van de 

energiebelasting. Is via de chat gedeeld maar ook te vinden op de website van Kennemer Kracht en 

in dit verslag https://kennemerkracht.nl/energieleveranciers 

Besluit: De ALV keurt de begroting voor 2022 goed. 

  

Voor Vergadering 45  

 Stemformulier 19  

 Totaal  64 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 4  

 Stemformulier 6  

 Totaal  10 

 

Het besluit wordt aangenomen met  64 stemmen voor en 10 onthoudingen 



 

Opmerking van een van de leden: De vraag bij het stemmen moet niet zijn “de ALV keurt.. besluit 

goed”, het moet zijn “ik keur het voorgelegde besluit goed’.  

Antwoord:  Goede opmerking, dit wordt voor de volgende ALV aangepast. 

 

5. Oriëntatie op een andere energieafnemer 

Mariette licht de memo kort toe. De vraag ligt voor of de leden het goed vinden dat de coöperatie 

zich gaat oriënteren op een andere energieafnemer. 

Nu neemt GreenChoice de stroom af. Per dak is hiervoor een contract gesloten met een looptijd van 

drie jaar. Van GreenChoice krijgen we ook een marge vergoeding, oftewel administratiekosten 

“terugbetaling energiebelasting”, voor die leden die energie bij GreenChoice afnemen. 

Wij willen ons oriënteren op andere energieleveranciers, omdat zij mogelijk betere opties hebben. 

Wij leggen alleen een keuze voor een andere afnemer voor als deze in prijs minimaal vergelijkbaar is 

met GreenChoice en als leden voor hun energie thuis hun eigen energieleverancier kunnen kiezen. 

Meerdere vragen zijn gesteld over het al of niet zaken doen met een energiebedrijf die groene en 

grijze inkoopt, respectievelijk verkoopt. Voor sommigen is het leveren aan een energiebedrijf die 

alleen groene stroom in- en verkoopt heel belangrijk. Andere leden willen ook de optie open houden 

aan een energiebedrijf te leveren die ook grijze energie in- en verkoopt.  

Antwoord. Er lijkt op dit moment geen keuze te zijn om de elektriciteit te verkopen aan een bedrijf 

die zowel groene als grijze stroom in- en verkoopt. Grote bedrijven zoals Vattenfall hebben geen 

belangstelling voor samenwerking met energiecoöperaties. 

Het is nu ook mogelijk om zelf thuis grijze stroom in te kopen en opgewekte groene stroom van een 

installatie te verkopen aan Greenchoice. Dat blijft ook in de toekomst mogelijk. 

Vraag In het document staat “hoger rendement voor de leden en betere ondersteuning van de 

coöperatie”. Is er bewijs dat het rendement nu te laag is of dat de ondersteuning slecht is? 

Antwoord Daar hebben we geen concreet bewijs van, maar wel hebben we de indruk dat dat zo zou 

kunnen zijn. We merken dat GreenChoice begint te knabbelen aan afspraken die er zijn. Om dat na te 

gaan moeten we wel verder in de onderhandelingen kunnen gaan. Daarvoor vragen we nu 

toestemming.  

Sowieso is het de verantwoordelijkheid van de coöperatie als contractbeheerder om om zich heen te  

blijven kijken of de afspraken nog up-to-date zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat we overstappen 

naar een andere maatschappij. Het kan zijn dat we bij GreenChoice blijven. 

Opmerking Denk aan het risico van faillissement van een energiebedrijf. Bij wie kom je dan terecht? 

Bijvoorbeeld Eneco. Je wilt wel weten waar je dan terecht komt. 



 

Antwoord We kijken goed naar de financiële stabiliteit van een potentiële nieuwe energieafnemer. 

Vraag Ik heb net mijn contract verlengd met GreenChoice. Hoe gaan jullie daarmee om? 

Antwoord Dergelijke consequenties worden meegenomen in de verkenning. Als we overstappen zal 

er tijdelijk een situatie zijn dat de coöperatie contracten heeft met twee verschillende 

energiebedrijven. De oude en de nieuwe. 

Vraag Wordt in onze regio de stroom ook wel eens niet afgenomen? 

Antwoord Nee, de opgewekte energie wordt altijd afgenomen. Het probleem rondom netwerken die 

de hoeveelheid opgewekte energie niet aankunnen zit bij de netwerkbeheerder, Liander. Het net zit 

op sommige plaatsen in onze regio vol. Dit probleem speelt vooral bij nieuwe projecten. Er wordt 

dan aan Liander gevraagd om een aansluiting op het net. Soms zegt Liander dan dat dit niet kan, 

omdat het net vol zit. 

Vraag Hoe vindt de verkenning plaats? Gaan jullie niet te kort door de bocht met het afwijzen van 

grijze energiebedrijven? 

Antwoord We zijn al enige tijd bezig met het verzamelen van informatie, onder andere bij andere 

energie coöperaties. Nu gaan we de opties gedetailleerd verkennen en vergelijken door uitvragen te 

doen.  

Vraag Hoe worden wij betrokken?  

Antwoord Wij stellen ons voor: een korte samenvatting van de verschillende aspecten zodat jullie 

kunnen zien op basis waarvan we een eventuele overstap voorstellen. Transparant in beeld gebracht. 

We nemen de Raad van  Advies mee in ons onderzoek, nemen de opties met hen door, als advies en 

ondersteuning van de ALV, en bespreken met hen hoe we een eventuele overstap het beste aan 

jullie kunnen voorleggen. 

Vraag Graag ook het voortraject in kaart brengen. 

Antwoord We zullen het voortraject helder beschrijven. 

  



 

Besluit: De ALV keurt een oriëntatie op een andere energieafnemer goed. 

 

Voor Vergadering 43  

 Stemformulier 24  

 Totaal  67 

Tegen Vergadering 1  

 Stemformulier 0  

 Totaal  1 

Onthouding Vergadering 1  

 Stemformulier 1  

 Totaal  2 

 

Het besluit wordt aangenomen met  67 stemmen voor, 1 tegen en  2 onthoudingen 

 

6. Bestuur, benoeming Erna Hollander als voorzitter van de coöperatie Kennemer Kracht  

Erna stelt zich verkiesbaar voor 1 jaar. Opmerking: complimenten voor Erna, ook voor hoe de 

vergaderingen worden geleid. 

 

Voor Vergadering 45  

 Stemformulier 24  

 Totaal  69 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 0  

 Stemformulier 1  

 Totaal  1 

 



 

Besluit: De ALV keurt de verlening van de benoeming van Erna Hollander, als voorzitter van de 

coöperatie Kennemer Kracht met 1 jaar, goed 

Erna bedankt de leden voor het vertrouwen. 

Vraag: Waarom 1 jaar benoemingstermijn? 

Antwoord: Erna weet niet of ze na een jaar nog door kan gaan met het bestuurswerk vanwege de 

drukte op haar werk. Erna laat tijdens de voorjaarsvergadering weten of ze na dit jaar nog door wil 

gaan. 

Vraag: Wat is het totale aantal leden? 

Antwoord: 310 

 

7. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 

Martijn Nout stelt zich voor als nieuw lid van de kascommissie, naast Saskia Klitsie. 

Martijn, woont in Haarlem Noord. Als Lid van de initiatiefgroep de Zonneplaneet is hij betrokken 

geraakt bij Kennemer Kracht. Hij werkt als ZZP’er o.a. aan het leggen van zonnestroominstallaties op 

grote daken. Achtergrond in de techniek. Is van “het doen” en de cijfers. 

Besluit: De ALV keurt de benoeming van Martijn Nout als lid van de kascommissie goed. 

 

Voor Vergadering 41  

 Stemformulier 24  

 Totaal  65 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 2  

 Stemformulier 1  

 Totaal  3 

 

Het besluit wordt aangenomen met  65 stemmen voor en 3 onthoudingen 

 



 

8. Gevolgen gasprijs compensatie 

Er is van alles aan de hand met de energieprijzen. De prijzen stijgen en het kabinet grijpt in door 

verlaging van de energiebelasting ter compensatie van deze hogere rekening. Voor de leden van 

energiecoöperaties, die hun investering in postcoderoosprojecten deels terugverdienen door 

teruggave van de energiebelasting betekent dit, niet persé een lagere opbrengst van hun 

stroomdelen (de verkochte energie brengt immers meer op) maar wel, een afwijking van de door de 

overheid geschetste verwachting door een lagere teruggave van de energiebelasting. Om die reden 

heeft EnergieSamen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een voorstel voor een 

amendement op het eerder genomen besluit hiertoe. 

Als coöperatie denken we dat we met name vanwege het principe (afwijking van door de overheid 

geschetste verwachting) nog wat meer geluid moeten laten horen op het genomen besluit. Matthijs 

Hisschemoller heeft hiervoor een voorstel. Wij als coöperatie ondersteunen hem daarbij. 

Matthijs: 

“ Het Kabinet heeft medio oktober aangekondigd om de gasprijzen te gaan compenseren , omdat die 

te snel stijgen. Er gebeuren twee dingen. Iedereen krijgt altijd een aantal kWh gratis en voor niets, 

dat aantal kWh wordt verhoogd. Het andere middel dat wordt ingezet is de verlaging van de 

energiebelasting. Echter mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hebben al een lage 

energiebelasting. Dus je kunt zeggen dat iedereen wordt gecompenseerd voor de stijgende 

gasprijzen behalve de mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Het voordeel dat zij 

hadden, en waarmee zij hun investering terugverdienen, de teruggave energiebelasting wordt ook 

lager. 

Bizar en vreemd dat niemand daar iets over zegt. De brief van EnergieSamen gaat alleen in op de 

mensen die meedoen aan een postcoderoos project (100.000 mensen). Maar dat is een hele kleine 

groep. De grootste groep  (1,5 miljoen) zijn de mensen die op hun dak zonnepanelen hebben gelegd. 

Hier moet tegen worden op getreden”.   

Meld je bij Kennemer Kracht als je met Matthijs wilt meedenken. Wij zorgen dan voor contact met 

hem. 

9 Afsluiting 

Dank voor jullie aanwezigheid en prettige kerstdagen. We hopen volgend jaar ook weer eens live bij 

elkaar te kunnen komen. 

De deelnemers aan de installatie op het Mendelcollege kunnen nog even blijven. 

 



 

   

Mariette Wessels (secretaris)    Erna Hollander (voorzitter) 

 

  

 


