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Welkom door voorzitter Marc Verbeeten
Terugblik
Besluitvorming
Vooruitblik/ambities

Terugblik
Na de oprichting op 21 november 2012 zijn de volgende zaken opgepakt:
Gouvernance: Huishoudelijk Reglement, Certificatenregeling, Werving bestuurs- en
toezichtsleden, Op- en uitbouw financiële administratie
Communicatie: Website ( www.ecboxtel.nl ), Nieuwsbrief, Facebook, LinkedIn, ECB Café
Projecten: Zonnepanelen individueel (10 installaties), Zonnepanelen collectief (2
projecten met Sint-Joseph. Totaal ± 300 zonnepanelen (= ± 72.000 Watt Piek)

Besluitvorming
Uitleg afwijking statuten
De statuten voorzien niet in de eerste keer dat er vergaderd wordt. Zo stelt de ledenraad
een benoemingsadviescommissie aan om bestuursleden voor te dragen. Maar noch de
ledenraad noch de benoemingsadviescommissie zijn aangesteld. Dit geldt, in mindere mate,
ook voor de raad van toezicht. Aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevraagd of
zij akkoord gaan met een eenmalige afwijking van de statuten. De ALV gaat hiermee
unaniem akkoord.
Voordracht bestuursleden
Het bestuur draagt, in goedgekeurde afwijking op de statuten, de volgende 5 kandidaten
voor die zich bereid verklaard hebben zitting te nemen in het bestuur:
Rutger Boogers – Advocaat (Bogaerts & Groenen)
Willem Jaspers – Consultant (ERAC)
Rob Moonen – Ondernemer
Marc Verbeeten – Ondernemer (Mos10)
Jan van der Weijden – Consultant (Acerta)
Vanuit de leden zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
Nadat de ALV de voorzitter tijdelijk van zijn functie heeft ontheven (hij draagt anders zichzelf
voor) worden de vijf kandidaten unaniem verkozen in het bestuur.

Aan het bestuur wordt, door de ALV, geadviseerd een schema van aftreden op te stellen. Dit
is inmiddels gebeurd en ziet er als volgt uit:
Voor 2014 is aftredend en herkiesbaar: Willem Jaspers
Voor 2015 is aftredend en herkiesbaar: Rutger Boogers
Voor 2016 zijn aftredend en herkiesbaar: Marc Verbeeten & Jan van der Wijden
Voor 2017 is aftredend en herkiesbaar: Rob Moonen
Siep Schukken heeft, vanaf 21 november als bestuurder en daarvoor als oprichter, een
onschatbare rol gespeeld in de stichting van onze coöperatie. Bij monde van Marc Verbeeten
bedankt het bestuur hem en looft zijn scherpte en doorzettingsvermogen.
Voordracht Raad van Toezicht
Ook deze voordracht vindt plaats in goedgekeurde afwijking van de statuten. Het bestuur
draagt de volgende mensen voor:
Hans Barelds – Algemeen Directeur Rabobank Dommel en Aa
Rob Dekkers – Algemeen Directeur stichting Sint-Joseph
Siep Schukken – Directeur/Eigenaar Conval en Voorzitter WEB
Peter van de Wiel – Wethouder
De ALV stemt unaniem in met de voordracht en het bestuur feliciteert de Raad van Toezicht.
Huishoudelijk Reglement
Iedereen heeft het Huishoudelijk Reglement ontvangen en er zijn geen opmerkingen of
zienswijzen ontvangen. Na een laatste check keurt de ALV het huishoudelijk Reglement
unaniem goed.
Oprichting Verenigde EnergieCoöperaties Noord-Brabant (VEC NBr)
De EC Boxtel is één van de initiatiefnemers van de oprichting van een (Brabantse)
koepelorganisatie voor lokale Energiecoöperaties die volgens dezelfde ideële principes
werken. Met de oprichting van de Verenigde Energie Coöperaties willen we de ontwikkeling
van energiecoöperaties niet alleen ondersteunen maar vooral ook versnellen en
professionaliseren teneinde de energietransitie ‘van onderop’ een extra impuls te geven. In
bijlage 1 is een uitgebreide notitie opgenomen aangaande de VEC NBr.
Onder voorbehoud van het aangaan van grote financiële risico’s gaat de ALV akkoord met de
deelname van de EC Boxtel aan de VEC NBr.

Ambities en vooruitblik
We willen, als EC Boxtel, een onderdeel van de Boxtelse samenleving worden. Dit, vanuit
de visie dat Nederland op een kantelpunt staat en dat wij die kanteling in Boxtel,

Liempde en Lennisheuvel, van onderaf willen ondersteunen. Onze missie is dan ook: Het
bieden van maatschappelijke versterking door samen te zorgen voor het duurzaam
verlagen van de oplopende woonlasten. Onze doelen daarbij zijn: Het organiseren van
betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen die dat wil en het helpen
bij het terugbrengen van het (niet-duurzame) energiegebruik.
We willen, eind 2014, dat 10% van de Boxtelse gezinnen, lid is van onze coöperatie.
We willen, medio 2013, de plannen voor ons eerste ‘eigen’ collectieve’ project
presenteren.
Wij zijn, medio Mei 2013, mede-oprichter van de VEC NBr.
Via de VEC NBr zal eraan gewerkt worden om, eind 2013, duurzame stroom, aan te
bieden aan onze leden. Voor gas zal een zo duurzaam mogelijk variant aangeboden
worden (bijvoorbeeld CO2 gecompenseerd gas).
Samen met de gemeenschap, grondeigenaren, politiek en (milieu)organisaties zullen we
een verkenning opstarten naar de mogelijkheid van Boxtelse windenergie.
In de rondvraag komt het onderwerp Communicatie nogmaals aan de orde. In het bijzonder
de communicatie van de EC Boxtel naar de coöperanten die zonnepanelen hebben besteld.
Deze is niet altijd goed verlopen, in een beperkt aantal gevallen zelfs helemaal niet goed. Dit
trekt het bestuur zich aan. Inmiddels is aan aantal processen strakker georganiseerd en
beijvert het bestuur zich ervoor de persoonlijke communicatie met de coöperanten die
zonnepanelen via de coöperatie kopen te verbeteren. Dit alles binnen de mogelijkheden van
tijd en middelen die een vrijwillig bestuur ter beschikking heeft.
Om half negen wordt de vergadering afgesloten waarna de aanwezigen, in de andere zaal,
aansluiten bij het ECB Café!

Bijlage 1: VEC NBr

Waarom richten wij de Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant op?
Nederland is in transitie. We zitten in een fase die het best te duiden is als een ‘reset’ van
onze systemen in de samenleving. Onvermijdelijk en onomkeerbaar zien we bestaande
structuren afbrokkelen en nieuwe structuren ontstaan. Niet welvaart maar welzijn wordt
uitgangspunt. We zoeken naar organisatievormen waarbij de creativiteit en het
ondernemerschap van onze huidige samenleving worden versterkt, zonder dat dit leidt tot
het hebzuchtige graaigedrag wat zo kenmerkend is voor de ‘Winner takes it all’ aanpak uit
het verleden. Tegelijkertijd willen we ook samen de schouders eronder zetten en collectief
tot meer komen dan alleen mogelijk is, zonder dat daarbij individuele vrijheden in het
gedrang komen en een centrale overheid alles regelt.
Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is de groei van het aantal burgerinitiatieven ter
versterking van de lokale samenleving door collectief te voorzien in essentiële voorzieningen
voor die samenleving. Dat kunnen alle facetten zijn, van onderwijs tot zorg en van mobiliteit
tot communicatie. Één van die facetten waar veel burgerinitiatieven om draaien is onze
energievoorziening. In Nederland bestaan inmiddels honderden burgerinitiatieven rond het
thema energie. Basis voor die ontwikkeling is, naast de genoemde kanteling van ons
‘systeem’, het wantrouwen dat burgers hebben over het vermogen van onze overheid om
onze energievoorziening, in de toekomst, te garanderen en te verduurzamen. Vrijwel iedere
burger weet dat onze huidige energievoorziening niet alleen eindig is maar ook leidt tot
onvermijdelijke en mogelijk catastrofale veranderingen in ons klimaat. Maar hoe kun je, als
eenling, opboksen tegen de gevestigde partijen uit de fossiele energiewereld die een grote
verwevenheid kennen met het zittende politieke bestel? Een bestel dat, vanuit een
neoliberaal gedachtegoed weinig op heeft met enige transitie naar een duurzame,
betaalbare energievoorziening, getuige de geringe voortgang die sinds 2001 is geboekt
(2001:Keuze voor Transitiemanagement door de rijksoverheid). Burgers steken nu, in vrijwel
iedere gemeente van Nederland, de koppen bij elkaar en streven naar decentralisatie van de
(duurzame) energievoorziening en kiezen daarvoor de coöperatieve rechtsvorm.
In Noord-Brabant komen ook tal van initiatieven van de grond. Inmiddels zijn er ook al een
aantal operationeel, zoals de initiatiefnemers van deze aanvraag (Dongen, Boxtel, Bernheze,
Udenhout, Moerdijk) en een twintigtal andere. Individueel lopen deze coöperaties nu,
evenals de burgers voorheen, tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Een
energiecoöperatie is namelijk een professioneel gestuurde onderneming die ge- en bestuurd
moet worden, waar een goede gouvernance geldt en waar collectieve duurzame
energieprojecten ontplooid worden. Met de oprichting van de Verenigde Energie
Coöperaties willen we de ontwikkeling van energiecoöperaties niet alleen ondersteunen

maar vooral ook versnellen en professionaliseren teneinde de energietransitie ‘van onderop’
een extra impuls te geven.

Hoe gaat de Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant te werk?
Er is veel te doen, maar grofweg zijn de volgende hoofdzaken, waarin de VEC NBr een
belangrijke rol kan spelen, te onderkennen.

Investeren in duurzame collectieve energieproductie
Één van de uitgangspunten van iedere coöperatie is dat ieder lid van de coöperatie
profiteert van de revenuen en dat niemand het spreekwoordelijke ‘kind van de rekening’
wordt. Duurzame energie is niet iets voor de ‘happy few’, die het geld hebben om te
investeren in, bijvoorbeeld, een zonnestroom installatie. Duurzame energie moet
toegankelijk zijn voor iedereen. De financiële middelen die noodzakelijk zijn voor
investeringen in collectieve installaties kunnen gegenereerd worden uit de bestaande
energierekeningen van de leden van de coöperatie. In een gemeente van ca. 10.000
huishoudens wordt grofweg € 20 mln. besteed aan energie. Energie die steeds duurder
wordt en grotendeels niet duurzaam van aard is. Wanneer 10% van de huishoudens lid is van
de coöperatie en daar hun energie afnemen, dan wordt een omzet gegenereerd van ca. € 2
mln. die een basis kan vormen voor investeringen in collectieve installaties met zon, wind of
biologisch ‘afval’ als grondstof. Hierdoor kunnen de energiekosten verder omlaag gebracht
worden waardoor er weer meer geld beschikbaar komt. Bijkomend voordeel is dat het
‘energiegeld’ binnen de lokale gemeenschap blijft en niet ‘verdwijnt’ richting de olie- en
gasproducenten en hun bevriende energiebedrijven.

Opzetten en begeleiden van duurzame energieprojecten
Zoals hierboven geschetst willen lokale energiecoöperaties investeren in projecten t.b.v.
duurzame en betaalbare energie. Daarvoor is echter veel kennis en organisatietalent nodig.
De VEC NBr kan een eigen projectenbureau inrichten waarin niet alleen kennis en ervaring
aanwezig is maar waar ook de verbondenheid met de lokale gemeenschappen verankerd is.
Daarmee ontstaat een significant voordeel t.o.v. de vele commerciële initiatieven die als
paddenstoelen uit de grond schieten wanneer ergens ‘procesgeld’ voorhanden is.

Ondersteuning bij de opzet en uitbouw van lokale duurzame energie
coöperaties
Door een aantal partijen binnen de VEC NBr is al veel pionierswerk verricht t.a.v. de opzet en
uitbouw van duurzame energiecoöperaties. Van fouten is geleerd en nieuwe projecten zijn
inmiddels geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten met bedrijfsleven
(Dongen), wooncorporaties (Boxtel) of boeren (Bernheze). We zien veel initiatieven

vertragen of zelfs stranden omdat het even ontbreekt aan de benodigde kennis, daadkracht
of het noodzakelijke netwerk. De VEC NBr kan in deze zaken voorzien en bestaande
initiatieven snel(ler) van de grond krijgen. Daarnaast kunnen impulsen gegeven worden voor
nieuwe initiatieven.

Lobby richting politiek en energiesector
De bestaande energie wet- en regelgeving is gemaakt voor de huidige structuur van
energielevering. Helaas frustreert deze wet- en regelgeving menig initiatief om te komen tot
duurzame, betaalbare en eigen energievoorziening. Het bestaande regime (overheid en
energie- en fossiele brandstofmaatschappijen) doet er alles aan de status quo te handhaven.
Dat lukt omdat een ‘tegenlobby’ nauwelijks aanwezig is of op z’n best versnippert is. De VEC
NBr kan, zowel kwalitatief als kwantitatief, een belangrijke lobbyist zijn om wet- en
regelgeving aangepast te krijgen ten gunste van het transitieproces.

Binnenhalen van ‘vreemd geld’
Aangezien de ambities groot zijn en de doelen alleen behaalt kunnen worden met forse
investeringen zal de VEC NBr ook een subsidie vehikel moeten zijn. Maar wel een vehikel
met een sterk ondernemersgerichte instelling. D.w.z. dat we eerder uitgaan van een
‘revolving fund’ dan van een subsidie en als het al om een subsidie gaat dan alleen om een
project op te starten. Teveel gemeenschapsgeld gaat in Nederland verloren met eindeloze
exploitatiesubsidies. Dat heeft niets met duurzaamheid te maken. Onze investeringen
moeten zich, op termijn, terug betalen door lagere energierekeningen, het voorhanden zijn
van meer lokaal geld en uiteindelijk minder gezondheidsschade door verbranding van
fossiele brandstoffen.

Wat gaat de VEC NBr doen?
Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk te weten waarop de VEC NBr gaat inzetten.

Inrichting van een BackOffice om eigen, duurzame en betaalbare
energielevering mogelijk te maken.
Zoals gesteld is het investeren in collectieve, duurzame installaties een doel en de
energierekening het middel. Om dit goed te organiseren is het noodzakelijk om een
backoffice in te richten waarin de volgende zaken goed geregeld worden:
 Onderbrengen van de Shipper (gas) en PV (stroom) status t.b.v. de inkoop;
 Onderbrengen van de leveringsvergunning;
 Administratieve organisatie voor de afhandeling van de energierekeningen;
 Administratieve organisatie t.b.v. projectbegeleiding;
 Administratieve organisatie t.b.v. proces- en subsidiegelden;



Businessplan voor de backoffice

Zo willen we komen tot het ontzorgen van de energielevering voor lokale coöperaties. Een
transparante factuur en een goede prijs voor de energieproducten. Een ‘eigen’ look aan de
factuur is wenselijk (logo’s van deelnemende coöperaties bijvoorbeeld). Daarnaast is de
administratieve afhandeling van de aflossing op investeringen in de eigen woning via de
energienota, een dienst die aangeboden gaat worden. (Bijvoorbeeld: De lokale coöperatie
schaft PV systemen aan, legt die gefinancierd op daken van haar leden en via de energienota
gaat de maandelijks aflossing terug naar de coöperatie. Dit kan ook met isolatie, dubbelglas,
warmtepompen enz.). Een goed businessplan is een voorwaarde om dit voor elkaar te
krijgen. Na het faillissement van Trianel (aanvankelijk onze beoogde partner) bestaat bij de
lokale coöperaties sterk de behoefte aan een goede verkenning. Wat kan wel, wat kan niet,
wat betekent het als we het zelf willen doen, wat komt daarbij kijken, wat zijn de risico’s,
wat zijn de alternatieven en hoeveel geld moeten we ophalen?

Projecten die opgepakt worden










Naast genoemde 5 initiatiefnemers (Bernheze, Boxtel, Dongen, Udenhout, Moerdijk)
hebben de volgende partijen aangegeven om mee te doen: Vught, Made &
Drimmelen, Oosterhout, Reeshof, Schijndel, Uden, Son & Breugel, Someren, Nuenen,
Cranendonk, Oisterwijk, Oirschot, Halderbergen, Berkel-Enschot, Tilburg Centrum,
Deurne, Hilvarenbeek en Haaren. Samen met deze initiatieven wordt een
gezamenlijke projectorganisatie ingericht die projecten van, voor en door de
energiecoöperaties oppakken.
Er zijn pilotprojecten in voorbereiding met Stichting KIEN, TAUW, diverse onderwijs
instellingen, Enexis, Qurrent en verschillende wooncorporaties. Ook met de Unie
wordt samenwerking overwogen.
In samenwerking met de Streekraad Het Groene Woud en de gemeente Tilburg is
procesgeld aangevraagd (€ 600.000,--) via de POP-regeling, voor begeleiding bij de
op- en doorstart van 12 lokale coöperaties, het ontwikkelen van een aantal
producten en het bijdragen aan de realisatie van de backoffice. Alhoewel beschikt is
de subsidie, door een fout van DLG, tegengehouden evenals de aanvraag via de
Gemeente Tilburg, die 21 maart beschikt had moeten worden. Om te voorkomen dat
partijen afhaken in nu dringend procesgeld nodig.
Binnen Het Groene Woud wordt hard gewerkt aan de realisatie van een Biomassa
plein. Het doel hier is het bij elkaar brengen van de biomassa stromen teneinde de
biomassa in te kunnen zetten voor collectieve, duurzame energieopwekking.
Met de provincie overleggen we om te komen tot een projectteam dat zich gaat
inzetten voor realisatie van energie uit de bodem (WKO).

















Er zijn diverse Windwerkgroepen actief die de krachten willen bundelen om de 420
MW afspraak die de provincie Noord-Brabant met het rijk heeft gemaakt ook te
realiseren met een optimale participatie van de burger (sociaal levende wind).
Samenwerking met de Windunie, Windvogel en Deltawind wordt verkend.
Bij Rabobank Nederland hebben we, met hulp van meerdere lokale
directievoorzitters, een hulpvraag ingediend voor het opzetten van het businessplan
voor de backoffice. We hebben een bijdrage van € 150.000,-- gevraagd en inzet van
financiële expertise. 12 April overleggen we met vertegenwoordigers van 40-60
lokale banken die betrokken zijn bij Energie Coöperaties. Mede op ons verzoek stelt
de Rabobank een kwartiermaker lokale coöperaties aan. Deze kwartiermaker gaat
samen met ons financiële producten en diensten .
We bereiden op dit moment een bestuurlijke bijeenkomst voor om Brabant Breed
ook bestuurlijk de samenwerking met de lokale EC’s voor elkaar te krijgen. Door
steeds meer gemeenten wordt nut en noodzaak van een lokale coöperatie (h)erkend
alsmede de noodzaak om bovenlokaal samen te werken. Bij de organisatie van deze
bestuurlijke bijeenkomst is ook GDO (Gemeenten Duurzame Ontwikkeling) intensief
betrokken.
We schrijven mee met STEM (Stimulering Topsector Energie & Maatschappij). Dit is
een programma van Agentschap NL en de Topsector energie. We zijn hierbij
uitgenodigd om te komen tot een aantal living labs.
We overleggen met Midpoint Brabant voor het opzetten van een projectteam
kennisdeling en verbinding. Kennisdeling tussen coöperaties en verbinding leggen
met andere stakeholders zoals ondernemers, overheid en onderwijs.
We zijn in overleg met SER Brabant over samenwerking tussen partijen rondom het
thema natuur en economie. Zie hiervoor o.a. ook het biomassaplein, energie en
bodem.
We overleggen met meerdere woonstichtingen in Noord-Brabant. We bereiden
directie overleg voor over de vraag hoe samenwerking te vinden om ook voor
huurders betaalbare, eigen en duurzame energie te realiseren. (Vieya, St. Joseph,
Aurea, Leystromen, Stadlander, Huis&Erf, Tiwos, Woonveste). Bij deze lokale
woonstichtingen is ook (voorzichtige) interesse om de samenwerking te vinden in de
back-office.
We overleggen met de Rebel Group. Deze partij adviseert de provincie over het
uitzetten van het Energiefonds ter besteding van de Essentgelden. De BOM
(Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) wordt de uitvoerder van dit fonds. Wij willen
graag met de BOM gaan verkennen hoe zij ook de backoffice en ‘aanhangende
financieringen’ mede mogelijk kunnen maken.







Bij de provincie voeren we een cross sectorale lobby omdat duurzaamheid onder
minstens drie gedeputeerden is verdeeld (Milieu, RO, Sociale Innovatie). We nodigen
ze uit voor een bijeenkomst.
We overleggen met TAUW en de provincie Noord-Brabant om te komen tot een
projectteam Energie en Bodem (WKO, Geothermie).
We leveren een jurylid voor de P-nuts award.
28 februari 2013 organiseerden we een Tilburg een landelijke bijeenkomst. We
hebben afgesproken met 36 initiatieven via LinkedIn kennis te gaan delen met elkaar
en de samenwerking te vinden op o.a. de backoffice.

Inrichting van een projectenbureau
Er is, bij bestaande coöperaties en bij coöperaties in oprichting, grote behoefte aan
ondersteuning. Met name op de gebieden:
 Gouvernance;
 Finance;
 Legal;
 Communicatie;
 Projectmanagement.
De VEC NBr i.o. heeft, in de afgelopen jaren, ruime expertise opgebouwd met op deze
velden in relatie tot duurzame lokale energievoorziening. Door directe ondersteuning uit de
eigen gelederen kan een forse procesversnelling gerealiseerd worden. Dat is nuttig om de
opstart van de backoffice en de ‘eigen’ energielevering een ‘vliegende start’ te geven.

Lobbyprojecten
De lobby van de VEC NBr zal zich richten op de volgende processen:
 Aanpassing van wet- en regelgeving aangaande de collectieve belevering van
(gestapelde) woningen (zowel energiewet als belastingwetgeving);
 Aanpassing van wet- en regelgeving aangaande saldering;
 Overleg met de netwerkbedrijven om projecten op te zetten die het transitieproces
ondersteunen en hen helpen bij het maken van de juiste management keuzes;
 Input leveren aan de SER ten behoeve van het Energieakkoord;
 Aanwezigheid bij gelieerde projecten zoals genoemd in § 3.2;
 Enz.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de VEC NBr een voortrekkersrol speelt in Nederland. De
initiatiefnemers beijveren zich voor de inrichting van een nationale evenknie, waarmee de
lobby op ‘Den Haag’ prominenter opgepakt kan worden.

