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Datum:
Plaats:
Tijd:

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)
28 oktober 2020
Zaal Braakhekke in Bathmen en via Zoom
19.00 – 19.45

1. Karel Horn heet eenieder welkom. Presentielijst (9 leden) is door eenieder die
aanwezig is in zaal getekend; 12 deelnemers via Zoom. 2 leden hebben zich
afgemeld.
2. Bestuur:
Afredend:
Gerjan Ananias
Voorstel benoeming nieuwe leden:
a. Fokke Meima
Lid/ publiciteit
b. Chris Lemmens
Voorzitter/secretaris
c. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld; vergadering gaat akkoord met
voorstel nieuwe bestuursleden Fokke en Chris
3. Voorstel voor rendement en risico deling over de gezamenlijke PCR daken; concept
wordt voorgelegd aan vergadering. We gaan akkoord met voorstel d.d. 28-10-2020
om kosten en opbrengsten over huidige (en mogelijke 2 nieuwe in nabije toekomst)
daken in de huidige PCR-regeling te middelen.
4. Jaarrekening 2019 wordt gepresenteerd door penningmeester Harm van Schooten;
na geen verdere opmerkingen te hebben gehoord is deze goedgekeurd en wordt
penningmeester in deze gedechargeerd.
5. Begroting 2020 wordt voorgelegd (door Harm); verder geen opmerkingen.
6. Status nieuwe daken: Jawin Klein Hegeman (Loo) en Marc te Boekhorst (Lettele).
Verkoop van panelen loopt gestaag maar is nog niet voldoende om panelen te
kunnen leggen. Uitgangspunt is dat beide daken in de huidige PCR-regeling zullen
worden meegenomen. Huidige regeling vervalt per 31-12-2020; uitloopmogelijkheid
tot 31-03-2021.
7. Nieuwe regeling na PCR (teruggave EB) wordt per 01-01-2021 ingevoerd; We weten
nog te weinig om hier concretere zaken voor in te vullen. Is geen teruggave van EB
maar subsidie; voor 2021 bedraagt dit in totaal € 37 miljoen. Bestuur zal zich de
komende tijd verder oriënteren. E.e.a. heeft geen consequenties voor degene die in
huidige PCR participant zijn.

8. Vergadering geeft aan dat bij toekomstige aanpassingen van afnemer stroom
(momenteel Engie – Zwolle) en/of tarief (3 jaarlijkse contracten) de participanten
dienovereenkomstig geïnformeerd zullen worden. De leden dienen voor afsluiting
contract hun goedkeuring hierover gegeven te hebben.
9. Niets verder ter tafel komende sluit voorzitter om 19.50 uur vergadering.

