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Agenda
1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 2021 d.d. 22 juni 2021

3. Verkiezing bestuur

4. Activiteiten afgelopen jaar

1. Mondelinge toelichting door bestuur

2. Jaarverslag 2021

5. Financiële zaken

1. Financieel verslag 2021

2. Verkiezing kascommissie over verenigingsjaar 2022

3. Begroting 2023

6. Plannen en ontwikkelingen in de komende periode

7. Organisatie

8. Rondvraag en afsluiting

Presentatie
1. Presentatie Financiële aspecten voor de burger van de huidige energiecrisis



Verslag ALV 2021 d.d. 22-6-2021

> Zie het bericht van 9 juli 2021 op onze website



Activiteiten sinds vorige ALV

DOELEN, ZOALS BESPROKEN IN VORIGE ALV

 Onze dienstverlening aanbieden aan de burgers van Heemskerk

 Versterken positie in de gemeentelijke besluitvorming

 Collectief stroom opwekken

 Onze organisatie bekend maken  

 Kennis & kunde opbouwen in de organisatie (vrijwilligers!)

 Financiële grondslag creëren

VERDERE ACTIES 

 Ondersteuning van onze activiteiten met automatisering: LEDEN-ADM., NIEUWSBRIEF

 Samenwerking met andere energiecoöperaties versterken: E-IJMOND, LEVERANCIERS-OVERLEG

Veel dank aan alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan al onze activiteiten



Activiteiten sinds vorige ALV (2)
 RREW – Meer nadruk op energiebesparings-advies voor huurwoningen

Daarnaast doorgaande advisering voor woningeigenaren: TOTAAL 1100+ ADVIEZEN
ERBIJ GEKOMEN: TEA – ENERGIE-ARMOEDE  (TOT ZOVER CA. 50), SAMENWERKING
MET WOONOPMAAT - IJMOND WERKT! – ALG. HULPDIENST: 2X/WEEK SPREEKUUR!

 Subsidieloket    WEL INGERICHT, MATIG GEBRUIKT

 Projecten zon-op-dak    WEINIG VOORTGANG   1 VVE   EN  1 PCR (GEMEENTEDAK) LOPEN NOG

 Zonnepanelenactie   DIT VOORJAAR, CIRCA 450 DEELNEMERS

 Verkenning collectief (ook met andere E-coöperaties) opwekken stroom : ENERGIEK IJMOND 
OPGERICHT -- VLASKAMP!

 Verkenning project Van-het-gas-af :  WIJKJE IN ASSUMBURG ONDERZOCHT;  NIET SUCCESVOL

 Isolatie-actie met gemeente:   LOOPT MOMENTEEL TOT EINDE JAAR I.S.M. DUEC

 Deskundigen-groepen:  INFO-AVONDEN WARMTEPOMPEN

 Beïnvloeding E-beleid van gemeente  (MET NAME E-ARMOEDE!)

 Informatieverstrekking leden en belangstellenden (WEBSITE, FB, SPREEKUUR, COURANT…) 

 Uitleenservice artikelen voor leden  (MATIG GEBRUIKT, VRIJWILLIGER NODIG!)



Jaarrekening en balans 2021

Kern-opmerkingen:

> De totale omzet in 2021 was ruim 50.000 euro, waarvan ruim 
7.000 euro contributie-opbrengsten (bijna 50% meer dan 
begroot!). 

> De belastbare winst als coöperatie over 2021 was slechts 2.299 
euro, waarover we 344 euro vennootschapsbelasting betalen.

> Er waren 2 grote projecten: einde-RRE [ca. 35.000 euro] en 
begin RREW [ca. 19.000 euro]. 

> Op de balans staan ook nog de twee vooruit ontvangen 
subsidies van provincie NH voor zonne-energieopwek en zonne-
energieopwek-groot, elk 10.000 euro.



Begroting 2023

Kern-opmerkingen:

> De verwachte omzet is rond 80.000 euro, met een positief saldo 
van 3.900 euro.

> Hiervan is 5.000 euro contributie-opbrengst. Het voorstel is dat 
in 2023 bestaande leden GEEN contributie betalen! Nieuwe leden 
doen dit wel (vaak via acties).

> Er is zo’n 5.000 euro uitgetrokken voor vrijwilligersbeleid.

> In de begroting zijn 5 grote projecten geraamd: RREW-slot, TEA, 
Vlaskamp, zonne-energieopwek en zonne-energie opwek groot. 
Deze laatste twee zijn gesubsidieerd door de provincie NH.



Plannen en ontwikkelingen komende periode

Gekozen hoofdprioriteiten door bestuur

1. Succes maken van TEA (energiebespaar-advies/hulp voor gezinnen < 120% 
bijstandsniveau in slecht geïsoleerde (huur)huizen)

2. Doorgaan met energiebespaar-advies voor overige inwoners (RREW-
vervolg, warmtepomp-avonden, via media,…)

3. Middelgroot zonnedak-project voor bewoners, die niet op eigen dak 
kunnen opwekken (PCR)

4. Weer inkoop-acties: zonnepanelen, woningisolatie,…

5. Succes maken van Energiek-IJmond (grootschalige opwek) 

6. Energiemonitor en publicatie (PR) 

7. Website vernieuwen



Plannen en ontwikkelingen komende periode

Mogelijk andere onderwerpen… 

1. Beïnvloeden E-beleid overheid, m.n. rond TVW?

2. Serviceloket her-inrichten als hulp bij aanvraag subsidies en duurzaamheidsleningen? 

3. Consuminderen?  

4. Onderwijs ondersteunen door gastlessen of met lesmateriaal? 

5. Werkgroep oprichten t.b.v. elektrische (deel)auto’s en laadpalen? 

6. Technische proefprojecten: Buurtbatterij, Van-het-gas-af, Aquathermie?

7. Bewustwordingsacties, zoals inleveren gloeilampen voor bon LED-lamp?

8. Informatie-avonden speciaal voor VVE’s? 

9. ………



Organisatie 

Vrijwilligers zijn essentieel voor organisatie

 Vrijwilligersbeleid

- geen vrijwilligersvergoeding

- wel royaal met opleidingen

- gezellige vrijwilligersbijeenkomsten: hapje/drankje

- gratis testen van energiebesparende spullen (kennisopbouw)

 Kijk wat je zou kunnen doen / kijk of bekenden iets kunnen doen

 Nu vooral behoefte aan: Energiecoaches  - administratieve ondersteuning 
(boekhouding  of planning)  - Redacteur website/facebook/nieuwsbrief  -
beheerder Uitleenservice   - projectleider energieopwekking



Allen, hartelijk dank voor deelname en inbreng!

En nu de presentatie door George Poel…

Like ons op Facebook : 
https://www.facebook.com/ecoheemskerk

https://www.facebook.com/search/top?q=@ecoheemskerk

