
 

 

 
 
 
Notulen ALV Meiïnoar Grien Jellum-Bears 27 oktober 2022 
 
Locatie: Dorpshuis d’Ald Skoalle te Bears 
Tijd: 20.00 uur 
Aanwezig: Maarten Blanken, Meine Dijkstra, Truke Zeinstra, Jochum Rijpma, Nelleke 
Meindertsma, Jeltje Koopman, Mariska de Boer, Jeen van Hofwegen, Arnold Hoekstra, Ted 
Kool, Rutger Fopma, Jules Jansen, Nico Klaver, Lienke de Boer, Alie Andreae, Henk de 
Boer, René Douma, Marijke Nipperus, Piet Bootsma, Frouke Rullmann 
Voorzitter: Truke Zeinstra 
Notulist: Frouke Rullmann  
 
 

1. Opening en welkom, door de voorzitter  
Mededeling: wijzigingen van het e-mailadres/contactgegevens kunnen worden doorgeven 
aan ledenadministratie: ledenadministratie@grienjellumbears.nl. 
Nelleke geeft aan dat dit e-mailadres niet goed op de website staat. Daar staat het mailadres 
van het secretariaat.  
 
Waar heeft de coöperatie zich afgelopen jaar mee bezig gehouden? 
Project Hilaard: wij hebben dit project uitgebreid onderzocht, maar stuitten op te grote 
risico’s en tijdsdruk. En er is daarom besloten om te stoppen met het project. Het is 
overgedragen aan coöperatie GOED en inmiddels gerealiseerd.  
 
Wij zijn druk geweest met vennootschapsbelasting. In 2019 is deze niet op tijd ingediend, 
want het moest met e-herkenninng, wat wij door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden niet konden regelen. De post van de belastingdienst werd gestuurd naar 
het oude adres van onze vorige penningmeester, wat niet is doorgegeven door de nieuwe 
bewoners. Er volgde een flinke boete. Wij hebben bezwaar aangemaakt en dit is 
grotendeels gehonoreerd. Er bleef een boete van 500,- euro open staan. Daar is ook 
bezwaar tegen gemaakt en dat is afgewezen. De boete is ondertussen betaald.  
 
Wij zijn druk bezig geweest met het regelen van de automatische incasso’s voor de 
participanten die 100,- euro per participatie hebben ingelegd en het resterende bedrag in 
gedeeltes betalen. Zij krijgen een automatische incasso voor dat resterende bedrag. Om die 
incasso’s via de Triodosbank geregeld te krijgen, was een lange bureaucratische weg. De 
incasso’s zijn ondertussen geïnd.  
 



 

 

Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een laadpaal 
voor auto’s en fietsers te plaatsen. Wij hebben één offerte binnen en hier nog geen besluit 
over genomen. 
 
Waar wij ons verder mee bezig houden: 
Wij volgen de ontwikkelingen van de energiemarkt in zijn algemeen en die van Ús 
Koöperaasje (het overkoepelende bureau van energiecoöperaties in Friesland) op de voet.  
Tevens volgen wij de ontwikkelingen Energie van Ons, de energieleverancier van de drie 
Noordelijke provincies die via de coöperaties lokaal opgewekte groene energie levert.  
 
Ondertussen staat ons bestuurslid Gerrit op de wachtlijst voor de cursus waterzijdig 
inregelen van de CV. 
 
En tot slot zijn wij betrokken geweest bij de energiemarkt in Weidum. Hun coöperatie heeft 
deze markt georganiseerd. Een aantal leden van ons zijn daar bij geweest.  
 

2. Verslag ALV van 4 november 2021 zie op de website:  
grienjellumbears.nl  

 
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen. Ze worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Financieel Jaarverslag 2021, toelichting door penningmeester, verslag 
kascommissie ( Henk de Boer en Jules Jansen) 
benoeming nieuw kascommissielid  

 
Penningmeester Maarten: ECoop (onderdeel van Stichting Buurkracht en aanjager van 
Friese postcoderoosprojecten) regelt onze administratie. Wij hebben onze complete 
boekhouding bij hen aangeleverd, maar na controle van onze kascommissie blijkt dat er 
hiaten staan in het financieel jaarverslag van 2021. Het verslag is daarom niet goedgekeurd. 
Jules Jansen doet de volgende bevindingen en aanbevelingen:  
 

- aanpassen van het financieel jaarverslag; 

- gecorrigeerde aangifte vennootschapsbelasting insturen; 

- ontbrekende financiële stukken bij ECoop opvragen; 

- een herinnering sturen aan niet betalende contributieleden; 

- een abonnement nemen op een computerboekhoudprogramma zodat de 
penningmeester met meer gemak zijn werkzaamheden kan uitvoeren; 

- een begroting opstellen voor het komende boekjaar na het controlejaar; 

- een geruime tijd van bijvoorbeeld zes weken aanhouden tussen de kascommissie haar 
werk te laten verrichten en de datum waarop de ALV wordt gehouden. 

 
Het bestuur is Jules zeer dankbaar voor dit verlag en gaat ermee aan de slag. Het financieel 
jaarverslag zal daarna opnieuw aan de kascommissie worden voorgelegd. Het moet in orde 
zijn voordat er aangifte van vennootschapsbelasting gedaan kan worden. 
Het is zeer teleurstellend dat het nu niet in orde is. Op dit moment hebben heeft onze 
coöperatie een jaarcontract met Buurkracht voor de administratie. Het bestuur zal 
overwegen om uit te kijken naar alternatieven na afloop contractperiode.  
 



 

 

Voorstel: ALV keurt de jaarstukken goed en stellen ze vast onder voorbehoud van 
instemming van de kascommissie met het correct doorvoeren van de aanbevelingen. 
Aangenomen. 
 
Henk de Boer stopt als kascommissielid. René Douma meldt zich aan als nieuw 
kascommissielid. De nieuwe kascommissie bestaat uit: Jules Jansen en René Douma. 
We bedanken Henk de Boer. 
 
Aanvullende informatie van de penningmeester: 
Er is een groot deel van de lening afgelost: Begin 2021 stond de lening op 30.500,- euro. 
Eind 2021 was dat nog 9000,- euro. 
 
In 2021 is er 57.557 kWh aan stroom opgewekt. 
 
Het verschilt per maatschappij hoe het rendement uitgekeerd wordt. Sommigen krijgen het 
nu al, anderen krijgen het bij de jaarafrekening. 
 
De ledencontributie van 2021 is bijna helemaal geïnd. Van acht leden ontbreekt dit nog. Zij 
krijgen een herinnering samen met de contributiefactuur van 2022.  
 

4. Energiejaar 2022 
Prijzen rijzen de pan uit – verlaging energiebelasting – energiearmoede – extreme 
winsten voor energieproducenten – prijsplafond voor energiekosten en 
energieopbrengsten. 
Wat betekent dit allemaal voor de participanten in ons PCR project  
Sinnewiel en wat betekent dit voor onze coöperatie?  
Tijdens de vergadering zal gestemd worden over een voorstel van het bestuur.  

 
Per 2023 geldt er een prijsplafond voor zowel kopers als verkopers van energie. 
Het prijsplafonds voor kopers wordt gesteld op: voor gas 1,45 euro per kuub tot een verbruik 
van 1200 kuub en voor stroom tot 0,40 euro per kWh tot een verbruik van 2900 kWh. 
(Voorlopig) prijsplafond voor verkopers: 0,18 euro per kWh.  
Wij kunnen nog niet zeggen hoe dit er precies uit gaat zien.  
 
In 2022 hebben wij een veel hogere prijs voor de opgewekte energie ontvangen dan 
voorzien. Tevens komen de opbrengsten in kWh in 2022 hoger te liggen dan in 2021 omdat 
2022 meer zonuren heeft dan 2021. 
 
De energiebelasting is in 2022 van 0,11 per kwh naar 0,04 per kWh uur verlaagd. Dit geldt 
voor alle burgers. Participanten hebben daarmee 0,07 cent per kWh minder rendement op 
hun investering. Omdat de energiebelasting omlaag is gegaan voor iedereen, niet alleen 
voor de participanten.  
De andere kant is dat de coöperatie hogere inkomsten heeft dankzij de participanten, die 
immers de realisatie van het zonnedak mogelijk hebben gemaakt. Het bestuur heeft hierover 
gediscussieerd en bij deze legt het bestuur de ALV voor om het verschil eenmalig, over 
2022, te compenseren.  
Vinden de leden dat het wel/niet/deels gecompenseerd moet worden? De maximale 
compensatie bedraagt 20,- euro per participatie (dat is het verschil in rendement). 
 
Discussie: 
Piet:  



 

 

er is afgesproken dat er geld naar het dorp gaat, blijft daar dan genoeg van over? 
Maarten:  
daar blijft genoeg geld voor over. Er staat nu 20.000,- euro op de rekening 
Jochum:  
Het rendement is niet lager maar gelijk, maar anderen (die niet geïnvesteerd hebben) 
hebben ook voordeel.  
En er komt een hogere vennootschapsbelasting aan, omdat onze winst hoger is. Daar 
moeten we rekening mee houden. 
Maarten:  
de winst mag uitgesmeerd worden, we komen niet over die drempel. 
Truke:  
de meeste andere coöperaties kiezen ook voor compensatie. 
 
Er wordt over gestemd en de meerderheid is voor volledige compensatie. Dat betekent 20,- 
euro per participatie = 4000,- (over 20 participaties) in totaal. 
De participanten ontvangen per participatie 20,- euro retour. Dit zal in 2023 plaatsvinden, 
na de jaarafrekening. 
 
Toekomst PCR Projecten. 
De landelijke coöperatie Energie Samen is aan het onderzoeken of PCR-projecten 
afgekocht kunnen worden door de overheid om de administratieve druk voor 
energiecoöperaties, energiebedrijven en belasting te voorkomen. Het voorstel is in eerste 
instantie afgewezen door het ministerie van EZK. Energie Samen probeert nu hierover in 
gesprek te komen met het ministerie. 
 

5. Rondvraag / wvvtk  
 

Piet: Of de ALV naar voren in het jaar verschoven kan worden. 
Dit is wel de bedoeling (is ontstaan door corona) 
 
Piet: Laapalen kunnen ook gratis geplaatst worden door bedrijven, buiten de coöperatie om. 
Ted: er komt geen rendement uit 
 
Piet: financiële reserve: hoe kan iemand uit het dorp een beroep hierop doen? 
Het bestuur kan hierover benaderd worden. 
Piet stelt voor om het kenbaarder te maken.  
Jochum: het zou mooi zijn als de aanvrager een ANBI status heeft ivm aftrekbaarheid 
belasting.  
Piet geeft aan dat een ANBI status vrijwel onmogelijk is voor dorpsverenigingen. Uniastate 
heeft een ANBI status, maar is niet van het dorp.  
 
Jeen: Ik zit bij Vattenfall maar heb nog niks teruggekregen. Mariska geeft aan het 2 maanden 
geleden wel van Vattenfall teruggekregen te hebben. 
Jeen vraagt hoe hij het bedrag kan controleren. 
Maarten geeft aan dat hij de berekening meer heeft gestuurd. 
 
Piet: checkt het bestuur maandelijks de kWh? (Handmatig)  
Nee wordt niet gedaan. Alleen de afrekening wordt gecontroleerd. 
Het bestuur zal hier naar kijken.  
 
Nico: is de dorpsmolen nog een item?  



 

 

Op dit moment niet. Het bestuur heeft de mogelijkheid om de de molen van Roel Oostra 
over te nemen wel onderzocht, maar er is besloten om dit niet te doen vanwege 
belangenverstrengeling binnen het bestuur.  
 
Maarten: willen de leden meedenken over doelgerichte projecten? Suggesties zijn welkom.  
 
 

6. Inleiding door Ted Kool: “De slimme CV”  

 
Ted geeft een kort maar krachtige uitleg over de werking van een slim CV-systeem waarbij 
de radiatoren in huis naar wens open en dicht gedraaid kunnen worden. Hiermee kan fors 
bespaard worden op de energierekening. Het systeem dat hij laat zien is van Watts.  


