
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2021 (online vergadering) 

 

Vergaderdatum:   22 juni 2022 

Plaats:     Haarlem, online vergadering 

Totaal aantal stemgerechtigden: 316 

Aanwezige stemgerechtigden:   46 

Per mail gestemde leden:  39 

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

Mariëtte Wessels (secretaris) 

 

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

 

1. Opening 

Erna Hollander (voorzitter) opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. De andere 

bestuursleden, Peter Zaal (penningmeester) en Mariëtte Wessels (secretaris) stellen zich kort voor. 

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

gedeeld. Na het maken van het verslag wordt de video weggegooid. 

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

kijken we terug naar het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering komt het jaarverslag aan de orde 

en staan de projecten centraal.  

In het najaar bespreken we de plannen van de coöperatie voor het nieuwe jaar. 

 

2. Toelichting op de vergaderwijze via Zoom 

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

waarop de stemmen worden behandeld. 

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 14  december  2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen over het verslag. 

Voorgesteld besluit: ik keur het verslag van de vergadering van 14 december 2021 goed. 

 

Voor Vergadering 26  

 Stemformulier 36  

 Totaal  62 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 1  

 Stemformulier 3  

 Totaal  4 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 62 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 

onthoudingen aangenomen. Het verslag is daarmee goedgekeurd door de ALV. 

 

4. Financiën 

4.a. Solidariteitsprincipe  
 
Peter licht de toegestuurde memo over het solidariteitsprincipe nader toe. Eerder was besloten dat 
de leden, van wie de energieleverancier geen administratiekosten vergoedt aan de coöperatie 
(Greenchoice doet dit wel), vanaf 1 januari 2022, ieder jaar een factuur zouden ontvangen voor een 
bijdrage van 25 Euro aan administratiekosten.  

 
Nu blijkt echter dat het uitvoeren van dit voorstel veel tijd kost en geen waarde toevoegt, omdat de 
uiteindelijke inkomsten van alle administratievergoedingen weer aan de leden worden uitgekeerd. 
“We pompen alleen geld rond”. Daarom wordt voorgesteld dat Greenchoice vanaf 2022 de 
vergoeding voor de administratiekosten (ook wel marge vergoeding) die zij tot nu toe aan de 
coöperatie betaalt, rechtstreeks aan de leden van Kennemer Kracht, die ook klant zijn van 
Greenchoice, gaat betalen. Kennemer Kracht brengt dan verder geen administratiekosten in rekening 
bij de leden die geen klant zijn van Greenchoice. Zoals eerst was voorgenomen. 
 
De vergoedingen die Kennemer Kracht over 2020 en 2021 al heeft ontvangen van Greenchoice, zal 
Kennemer Kracht uitbetalen aan de leden die klant zijn van Greenchoice. 
 
Er zijn over dit voorstel geen vragen van deelnemers aan de vergadering. 

 



 

Voorgesteld besluit:  
 
4.a.1 Ik stem er mee in dat de Greenchoice vergoeding direct wordt verrekend met de 
rechthebbende leden, en dat de administratieve kosten voor de overige leden niet in rekening 
worden gebracht. 

 

Voor Vergadering 24  

 Stemformulier 36  

 Totaal  60 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 1  

 Totaal  1 

Onthouding Vergadering 1  

 Stemformulier 2  

 Totaal  3 

 
 
Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 60 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 
onthoudingen aangenomen. Het voorgestelde besluit is daarmee goedgekeurd door de ALV. 
 
4.a.2 De ALV stemt ermee in dat de netto kosten van de scope 12 inspecties (na aftrek van verkregen 
subsidies) evenredig worden verdeeld. 

 
Verzekeringsmaatschappijen verplichten gebouweigenaren om iedere 5 jaar een Scope 12 inspectie 
te laten uitvoeren. Dit is een officiële keuring die zich richt op de veiligheid en het risico op brand. 

 
In het toegezonden memo wordt voorgesteld dat de netto kosten van de inspecties evenredig 
worden verdeeld over alle installaties. De kosten worden toegerekend per stroomdeel. Er wordt dus 
per stroomdeel voor alle installaties hetzelfde betaald voor de Scope12 inspecties. Dus als er nu een 
installatie wordt gekeurd betalen alle leden daar aan mee. Iedere installatie komt een keer aan de 
beurt. 
 
Vraag van een van de leden: zijn alle installaties al een keer gekeurd volgens de scope 12 inspectie? 

Antwoord van Peter: Tot nu toe zijn alleen Stormvogels en Huis ten Bilt gekeurd. Beide inspecties zijn 

uit subsidies betaald. 

Vraag van een van de leden: Ik stel deze eerdere vraag omdat er doorgaans ook kosten moeten 

gemaakt om iets te herstellen dat volgens de inspectie niet op orde was.  

Antwoord van Peter: de kosten voor het opvolgen van de inspectie worden per installatie in rekening 

gebracht. Daarvoor wordt per installatie een bedrag gereserveerd. 



 

Voorgestelde besluit: Ik stem er mee in dat de netto kosten van de scope 12 inspecties (na verkregen 

subsidies) evenredig worden verrekend. 

 

Voor Vergadering 23  

 Stemformulier 36  

 Totaal  59 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 2  

 Totaal  2 

Onthouding Vergadering 2  

 Stemformulier 1  

 Totaal  3 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 59 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 

onthoudingen aangenomen. Het voorgestelde besluit is daarmee goedgekeurd door de ALV. 

 

4.b. Verantwoording en jaarrekening over 2021  

Toelichting op de verantwoording en jaarrekening door Peter Zaal. 

Peter geeft aan dat hij gebruik kon maken van het format dat de vorige penningmeester Frank 

Cornet opstelde voor de jaarverslagen en dankt hem daarvoor. De inkomsten zijn vrijwel gelijk als 

begroot. Er is minder subsidie van de provincie ontvangen. Wel heeft Kennemer Kracht een kleine 

bijdrage van coöperatie Haarlem Noorderlicht ontvangen als bijdrage aan de ondersteuning die wij 

hen hebben gegeven door inzet van ons administratiesysteem (Econobis). 

Uitgaven: we hebben minder uitgaven gehad. 

Inkomsten: De stroomprijs is hoger geweest dan begroot. In de nabije toekomst wordt verdere 

verhoging voorzien. Alleen het Mendel heeft minder geproduceerd dan begroot, omdat de installatie 

pas halverwege het jaar is gaan draaien. 

De energiebelasting is in de meeste gevallen al verrekend via de energiebedrijven. Met Budget 

energie hebben we wel wat problemen gehad, vooral bij deelnemers aan het Mendel. De leden van 

het Mendel die klant zijn bij Budget Energie zijn geïnformeerd. 

De energiebelasting was in de businesscases, zoals die bij aanvang van de projecten is gepresenteerd 

hoger dan die nu blijkt te zijn. Bij de aanvang is al aangegeven dat dit afhangt van de Rijksoverheid, 

die de energiebelasting jaarlijks vaststelt. Wij hebben daar geen invloed op. Om de hogere 



 

energieprijzen deels te compenseren heeft de Rijksoverheid de energiebelasting verlaagd. Dat is 

gunstig voor ons allen als afnemers van energie, maar betekent tegelijkertijd voor de 

postcoderoosprojecten, dat de teruggave van de energiebelasting lager uitkomt dan verwacht. Voor 

de komende jaren weten we ook nog niet wat deze zal zijn. Maar zoals al aangegeven is de 

stroomprijs daarentegen wel veel hoger, dus komt de opbrengst toch heel gunstig uit. 

Tijdens deze vergadering wordt niet nader ingegaan op de productie per installatie. Huis ten Bilt 

komt wel even aan de orde. De uitbetaling voor Huis ten Bilt springt naar voren uit het overzicht. Dat 

komt doordat de investering voor de installatie lager was dan begroot. Het grootste deel van de 

uitbetaling betreft dan ook een terugbetaling van deze investering. 

Een lid vraagt waarom NOVA en Rozemarijn lager liggen qua uitbetaling dan de andere installaties. 

Hoe komt dat? 

Antwoord: Bij Rozemarijn komt dat door de bomen die schaduw veroorzaken. Daar is al wel iets 

aangedaan, maar in vergelijking blijft de productie van die installatie altijd iets achter. 

Bij het NOVA zijn wat problemen geweest met de productie waardoor deze iets lager uitvalt ten 

opzichte van de andere installaties. Het NOVA produceert echter wel gewoon volgens de 

oorspronkelijke verwachting. 

Vraag van een lid: Hoe kan het dat de elektriciteitsprijzen verschillen per installatie? 

Antwoord: alle installaties hebben een eigen contract dat drie jaar duurt. Voor ieder nieuw project 

gaat bij aanvang een drie jaarscontract in. Het gaat dan om “een prijsformule”. Ieder half jaar wordt 

de prijs vastgesteld.  

Vraag: Welke hebben nog de oude prijzen? 

Antwoord: Hier wordt schriftelijk op teruggekomen. In het verslag wordt gemeld welke projecten 

nog de oude koppeling hebben en wanneer dat verloopt. 

Later toegevoegde reactie naar aanleiding van deze vraag: Onze Gezellen en Stormvogels hebben 

nog een oud contract. 

Advies Kascommissie 

Toelichting op de verantwoording en jaarrekening door de kascommissie 

De jaarrekening is door de kascommissie bekeken. Dat waren dit jaar Martijn Nout en Saskia Klitsie. 

Saskia geeft aan dat er een mooi voorbeeld lag dat nog door Frank Cornet was opgesteld. Dit jaar is 

dat format nog een beetje aangescherpt. De kascommissie heeft twee keer overleg gevoerd met de 

penningmeester. Alle vragen konden naar tevredenheid worden beantwoord. Gevraagd is om een 



 

volgende keer de geldstromen ook grafisch weer te geven, omdat een en ander best moeilijk te 

begrijpen is. 

De kascommissie adviseert positief over de jaarrekening. 

Voorgesteld besluit: 

4.b.1 Ik keur de verantwoording over 2021 goed en stel de jaarrekening vast.  

 

Voor Vergadering 24  

 Stemformulier 35  

 Totaal  59 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 1  

 Stemformulier 4  

 Totaal  5 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 59 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 

onthoudingen aangenomen. Het voorgestelde besluit is daarmee goedgekeurd door de ALV. 

Erna, dankt de kascommissie voor de controles. 

4.b.2 Voorgestelde besluit: Ik stem in met uitbetaling uit de reserve van:  

 4,50 euro per stroomdeel voor NOVA 

 5,00 euro per stroomdeel voor Rozemarijn 

 9,00 euro per stroomdeel voor Onze Gezellen 

10,00 euro per stroomdeel voor Stormvogels 

25,00 euro per stroomdeel voor Huis ten Bilt 

8,00 euro per stroomdeel voor Mendel College 

  



 

 

Voor Vergadering 25  

 Stemformulier 31  

 Totaal  56 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 0  

 Stemformulier 8  

 Totaal 0 8 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 56 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 8 

onthoudingen aangenomen. Het voorgestelde besluit is goedgekeurd. 

 

4.c Ik stem in met het verlenen van decharge van het voltallig bestuur van Kennemer Kracht over het 

gevoerde financiële beleid en het gevoerde bestuur over 2021 

 

Voor Vergadering 24  

 Stemformulier 35  

 Totaal  59 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 0  

 Stemformulier 4  

 Totaal 0 4 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 59 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 

onthoudingen aangenomen. Het voorgenomen besluit is goedgekeurd. 

Erna bedankt de leden voor het vertrouwen. 

Er wordt een oproep gedaan aan nieuwe leden om zitting te nemen in de kascommissie. Dat is nodig 

voor het jaarverslag van 2022 wat begin 2023 wordt opgesteld. Saskia stopt met de kascommissie. 

Martijn is nog beschikbaar voor de kascommissie voor het jaarverslag van 2022.  



 

5. Samenstelling van het bestuur 

Erna toont een overzicht met de termijnen van de zittende bestuursleden en geeft aan dat de 

reductie van het bestuur tot 3 leden, heeft geleid tot een dermate hoge belasting van de 

bestuursleden dat dit niet volhoudbaar is. Ze doet daarom een zeer dringende oproep voor nieuwe 

bestuursleden, zodat de werkzaamheden over meer bestuursleden kunnen worden verdeeld.  

Ook mensen die geen bestuursrol willen, maar uitvoerende taken op zich willen nemen zijn van harte 

welkom. Op dit moment wordt er met name gezocht naar iemand die zich wil richten op het 

technisch beheer van de installaties. Dat kost 4 a 8 uur per week. De werkzaamheden omvatten 

bijvoorbeeld het volgen van de productie, zorgen dat inspecties en onderhoudsbezoeken worden 

gedaan, het interpreteren van de resultaten hiervan, kleine herstelwerkzaamheden laten uitvoeren, 

etc. Het werk is vooral geschikt voor een praktisch georiënteerde techneut. Ook voor de IT wordt 

ondersteuning gezocht. 

Kennemer Kracht onderzoekt samen met de Stadsgarage de mogelijkheden voor versterking van de 

samenwerking met de andere coöperaties uit de regio waardoor bijvoorbeeld uitvoerende taken 

gedeeld kunnen worden. Ook trekken we gezamenlijk op rond de door de gemeente opgestelde lijst 

van 24 gemeentepanden waarvoor onderzocht wordt of deze geschikt zijn om collectieve 

zonnestroominstallaties op te realiseren. Kennemer Kracht coördineert dit onderzoek en het overleg 

met de gemeente en de andere coöperaties. 

Naar aanleiding van die samenwerking heeft Jan Gastkemper zich bij ons gemeld voor 

ondersteuning. Het idee is dat hij de coöperatie vanaf de zomer zal gaan ondersteunen bij de 

ledenadministratie. Jan woont in het Haarlemse Houtvaartkwartier. Hij is sinds drie jaar bestuurslid 

van coöperatie DE ramplaan, dat een groot zonnestroomdak op de Fablo hallen heeft. Hij heeft in dat 

bestuur de portefeuille communicatie en de functie van secretaris. Hij wil graag Kennemer Kracht 

helpen met de ledenadministratie, om meer daken te krijgen en om op deze manier ook de 

samenwerking tussen de coöperaties te versterken. 

Mariette stelt zich nog een half jaar beschikbaar voor het bestuur. Mariette is secretaris en houdt 

zich ook bezig met projectleiding en beheer van de installaties. Mogelijk wil ze zich t.z.t. meer 

focussen op uitvoerende werkzaamheden voor de coöperatie. Hoe we een en ander willen 

organiseren is naar verwachting eind dit jaar duidelijker. Afhankelijk daarvan zullen we in het najaar 

een voorstel voor de nadere bezetting van het bestuur voorleggen. 

Voorgesteld besluit: Ik keur de benoeming van Mariette Wessels met ingang van 11 juli 2022 als 

secretaris tot 11 december 2022 goed.  

  



 

 

Voor Vergadering 23  

 Stemformulier 38  

 Totaal  61 

Tegen Vergadering 0  

 Stemformulier 0  

 Totaal  0 

Onthouding Vergadering 0  

 Stemformulier 1  

 Totaal 0 1 

 

Het voorgestelde besluit wordt met een meerderheid van 61 stemmen voor, o stemmen tegen en 1 

onthouding door de ALV goedgekeurd. 

 

6. Ontwikkelingen om ons heen 

De energieprijs stijgt enorm. Wij weten niet hoe zich dat zal ontwikkelen. We kunnen dus ook geen 

prijzen begroten. 

De samenwerking met Greenchoice is goed. Vorig jaar hadden we het idee om te verkennen of er 

andere partijen zijn die een beter of ander aanbod hebben. Peter en Mariette zijn daarmee 

begonnen en hebben twee coöperatieve energiebedrijven gesproken. Daaruit bleek dat het aanbod 

ten opzichte van Greenchoice concurrerend is. Gezien de tumultueuze energiewereld willen we het 

daar voor nu even bij houden en zoeken nu niet actief naar een andere afnemer van onze energie. 

Voor nieuwe projecten is de lage stand van de huidige subsidie voor postcoderoosprojecten een 

belemmering, naast de beperkte capaciteit van het electriciteitsnetwerk en de materiaal en 

personeelsschaarste. Dit maakt dat we de businesscases alleen rond krijgen met aanvullende 

subsidies. Om dit reden hebben we met de andere coöperaties een brandbrief gestuurd naar de 

minister met het dringende verzoek de subsidie voor volgend jaar hoger vast te stellen. Energie 

Samen zet zich hier ook voor in.  

7. Afsluiting en vragen 

Dank voor jullie aanwezigheid. We hopen jullie dat we een volgende keer ook weer eens live bij 

elkaar kunnen komen. 

 



 

   

Mariette Wessels (secretaris)    Erna Hollander (voorzitter) 

 

  

 

 


