
Nieuwe Lansinger Stroom U.A.  -  Algemene Ledenvergadering 2021 
 

Online via Zoom, 8 juni 2021 aanvang 20:00 uur. 

 

1. Opening en welkom door voorzitter Menno van der Woude 
• We houden als coöperatie jaarlijks een ledenvergadering en dit is de 4e officiële ALV. 

• Blij met de mooie opkomst, namen worden opgenomen in de presentielijst (zie bijlage). 

Graag jullie naam in Zoom ter identificatie, hopelijk volgende keer weer fysiek met elkaar. 

• Menno legt kort de verdere instructies uit voor deze online vergadering. Alle getoonde 

sheets in deze vergadering komen als bijlage bij het verslag.  

• Op vraag van de voorzitter wordt de agenda door de leden akkoord bevonden.  

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 15 juni 2020 
• Er zijn geen opmerkingen, alle deelnemers zijn akkoord. 

3. Herbenoeming secretaris 
• Jan Al voor een 2e termijn.  Alle aanwezige leden zijn akkoord. Menno wenst Jan veel succes. 

4. Terugblik 2020 en plannen 2021 

• Menno geeft een toelichting aan de hand van een aantal sheets met levendige beelden. Laat 

de ontwikkeling van onze coöperatie zien en daar mogen we best trots op zijn. Ons eerste 

zonnedak is succesvol en volledig in bedrijf genomen met ruim 1000 panelen. Ook zijn we 

samen met de gemeente een groot RRE project gestart om inwoners van Lansingerland tot 

energiebesparing te stimuleren. En tenslotte hebben we onze organisatie versterkt, zowel in 

aanpak en middelen als het aantal vrijwilligers (inmiddels > 20) en professionele partners. 

Met name onze vrijwilligers zijn cruciaal voor de beweging en groei van onze coöperatie. 

• Het aantal leden van onze coöperatie vraagt aandacht, stagneert wat. Om dit te stimuleren 

gaan we (als corona het toelaat) weer promotie activiteiten starten en initiatieven nemen 

voor meer dialoog met onze leden en aspirant leden.  

• Menno loopt alle activiteiten even langs: Lansinger Bespaar en Lansinger Zon draaien goed 

en groeien. Energieverkoop via Samen Om is wat teruggelopen maar krijgt een nieuwe 

impuls (én doe vooral mee!). Lansinger Warmte is opgestart met de gemeente voor de 

ontwikkeling van aardgasvrije wijken in Lansingerland. En tenslotte hebben we een mooie 

energiewinkel geopend in het centrum van Berkel en Rodenrijs, en dat heeft zeker ook 

geholpen in de werving van nieuwe vrijwilligers.   

• Dit jaar staat vooral in het teken van verdere groei en promotie. Zorgen dat meer inwoners 

betrokken worden bij energieopwekking en -besparing.  

5.  Jaarrekening 2020 

• Penningmeester Cor van der Blom geeft een overzicht van de financiële resultaten over 

2020. Daarin is te zien dat we behoorlijk zijn gegroeid in activiteiten. Het resultaat over 2020 



is licht positief, maar we hebben daarnaast een aantal reserveringen voor lopende 

ontwikkelingen. Cor licht in een aparte sheets de reserveringen en de balans toe, we staan er 

goed voor en hebben voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.  

• De jaarrekening is besproken met de financiële commissie, bestaande uit de leden Rob 

Elderson en Michael Slagt, en die heeft haar goedkeuring gegeven. 

• Er zijn verder geen vragen en in de stemmingsronde wordt de jaarrekening 2020 door alle 

leden goedgekeurd.  

6.  Begroting 2021 

• Vervolgens geeft Cor een toelichting op de ontwikkeling van het aantal leden (dat wat 

stagneert) en het aantal klanten van OM energie. Vervolgens de begroting voor 2021 die is 

bijgesteld i.v.m. de uitloop van het RRE project naar 2021 en de extra kosten voor de 

ontwikkeling van nieuwe zonnedakprojecten. Hiermee hebben we een dekkende begroting 

voor onze activiteiten, onze winsten zoveel mogelijk investeren in duurzame groei. 

• Ook hier verder geen vragen en in de stemmingsronde volledige goedkeuring. 

7.  Benoemen financiële commissie  

• De huidige leden van de financiele commissie hebben aangegeven aan te willen blijven voor 

2021. Cor vraagt de aanwezige leden om versterking van de commissie waarop twee leden 

zich aanbieden, Arno Meijer en Gijs Damen. De vergadering stemt hiermee in. 

• Cor bedankt de leden voor hun inzet en het vertrouwen. 

8.  Zonnedakprojecten 2021 

• Na een korte pauze geeft Cor, vanuit zijn rol als projectleider ontwikkeling zonnedaken, een 

presentatie over onze ambitie en aanpak voor in totaal 2500 zonnepanelen in 2021. Dit 

wordt door het bestuur ingezet vanuit het succes van ons eerste zonnedak. Wel is er sprake 

van een veranderde subsidieregeling, waar wij ons eerst stevig in hebben moeten verdiepen 

met steun van onze landelijke organisatie Energie Samen. Ook hier is weer sprake van 

subsidie waardoor er een aantrekkelijke businesscase ontstaat. 

• Om de zonnedaken te realiseren is een wervingscampagne naar dak-eigenaren gestart die 

succesvol is geweest met voldoende aanbod van geschikte daken. We verwachten met 3-5 

daken de ambitie van 2500 zonnepanelen in te kunnen vullen. 

• Tenslotte geeft Cor nog een uitgebreide toelichting op de gewijzigde subsidieregeling, de 

voorwaarden en financiële resultaten voor de participanten. Met name de financiering 

vraagt in de nieuwe regeling meer aandacht omdat we met zowel participatie door inwoners 

van Lansingerland als door externe financiers kunnen werken. Globaal geldt dat hoe meer 

externe financiering, hoe hoger het rendement voor inwoners wordt. Daar moet het bestuur 

nog een keuze in maken. 

• Voor de ontwikkeling van deze projecten is gemiddeld per project een investering van zo’n 

3500 euro nodig. Dit is meegenomen in de begroting 2021. 

 

9.  Reactieronde bestuurlijke dilemma’s 2021 

• Jan Al geeft aan dat vanuit het bestuur behoefte is aan dialoog met de leden over een aantal 

dilemma’s die spelen in de ontwikkeling van met name zonnedaken. Hier moeten we de 

komende periode besluiten over gaan nemen en daar zijn we nog niet uit. Na een korte 



uitleg van het dilemma volgt een stemmingsronde waar de leden telkens hun voorkeur 

kunnen aangeven. We verwachten dat dit ons gaat helpen voor een betere besluitvorming. 

Vervolgens start Jan met de behandeling van de dilemma’s: 

 

I. Wat vinden we het meest belangrijk?  Bij het maken van keuzes in projecten is het 

goed om een volgorde van belangrijkheid van uitgangspunten te hanteren. Waar 

staan wij als energie coöperatie voor. Na de stemmingronde is de uitkomst als volgt: 

1. Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan duurzaamheid 

2. Zo veel mogelijk inwoners van LL laten participeren 

3. Projecten kiezen met zo min mogelijk risico’s 

4. Het hoogst mogelijke financiële rendement halen 

Enkele leden lichten hun keuze toe, een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan 

duurzaamheid, is ook wel het primaire doel van onze coöperatie. 

 

II. Hoe spreiden we risico’s uit de exploitatie?  NLS ontwikkelt meerdere zonnedak 

projecten die elk een gezonde businesscase moeten hebben. Omdat niet elk dak 

hetzelfde is en dingen veranderen in de tijd zullen rendementen verschillen. Verder 

kan ook de exploitatie in de praktijk wel eens anders uitvallen. Projecten zullen dus 

verschillende rendementen hebben. In hoeverre willen we de lasten en lusten 

verdelen tussen de projecten?  Na de stemmingsronde is de uitkomst als volgt: 

1. Elk project zijn eigen rendement, maar wel een gezamenlijke stroppenpot 

2. Elk project hetzelfde rendement berekend uit algehele winst/risicodeling 

3. Elk project zijn eigen rendement, geen onderlinge verdeling 

Ook hier geven enkele leden een toelichting. Projecten met verschillende regelingen 

in de tijd maken het vrijwel onmogelijk om gelijk te trekken. Een gezamenlijke 

stroppenpot kan ook bij verschillende coöperaties, wel goed regelen. Onze 

coöperatieve gedachte past goed bij een gezamenlijke verdeling.  

 

III. Hoe ver willen we gaan met externe financiering?  Met externe financiers kunnen we 

de eigen financiering beperken en een hoger financieel rendement realiseren. Wel 

zullen deze financiers striktere eisen stellen om hun risico’s te beperken en kunnen 

inwoners/participanten minder deelnemen. Na de stemmingsronde is de uitkomst 

als volgt: 

1.   50% 

2.   75% 

3.   25% 

4.     0%  

Hier rijst snel de vraag bij leden: hoe graag wil je een project realiseren, ook nog als 

er te weinig participatie van inwoners is? Het belang van duurzaamheid én de 

participatie van inwoners staan bovenaan ons lijstje als energiecoöperatie. We zullen 

dit ook altijd in de gesprekken met externe financiers meenemen.  

Het bestuur is blij met de levendige dialoog die ontstaat als een aantal leden hun keuze 

toelichten. Over het algemeen geven de stemmingen een mooi overtuigend beeld wat zeker 

helpt bij het maken van de voorliggende keuzes. Menno roept leden op zich te melden als je 

hierover verder mee wilt denken. Cor is hier de contactpersoon en zal dit verder oppakken.  

 



10.  Rondvraag en sluiting  

• Menno maakt een korte ronde langs de leden voor eventuele vragen. 

I. Marga en Bart Kuijer geven aan mee te willen denken over de dilemma’s. 

II. Irene Kersseboom meldt onze deelname aan de vrijwilligersweek met een quiz in de 

energiewinkel. 

III. Jan Al licht toe dat het bestuur werkt aan de eisen die door de nieuwe Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen wordt gesteld (gaat per 1 juli a.s. in). Deze is bedoeld om 

zorgvuldige besluitvorming te borgen, en dus ook in het belang van onze leden.    

• Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle leden 

voor hun bijdrage en aanwezigheid.  

 

Bijlagen: 

• Presentielijst 

• Presentaties 

 

 


