Notulen zesde algemene ledenvergadering van Rijne Energie
Dinsdag 13 oktober 2020: 19.30 - 21.00
Brouwerij Maximus Utrecht & Online

Aanwezigen
Bestuur: Guido van Loenen, Patrick Reijnen, Joost Brinkman, Wouter Vermeiden
Leden: Theo Brinksma, Marko Franken, Paul van Seters en Ivo Thonon en daarnaast 32
leden die via de video call aanwezig waren

Agenda
1. WELKOM
2. NOTULEN 14 JULI 2020
3. VASTSTELLEN JAARREKENING 2018 - 2019
4. UPDATE VOORBEREIDING PLAN!
5. SAMENWERKING COÖPS
6. KRAPPE BEURS
7. FINANCIERING VOLGENDE FASE
8. RONDVRAAG
9. SLUITING & PROOST
Zie hier de gebruikte presentatie.
Toelichting & acties per agendapunt
1. Welkom
Patrick Reijnen opent de vergadering en geeft aan dat zich 20 leden hadden aangemeld om
naar Maximus te komen maar dat, in verband met de aangescherpte Corona maatregelen,
het bestuur deze leden heeft gevraagd de vergadering toch via video te doen. Fijn dat de
meeste leden hieraan gehoor hebben gegeven.
2. Notulen ALV 14 juli 2020
Joost geeft korte toelichting. Bestuur heeft gesproken met mede-bestuurslid Peter
Pothoven, die door privé omstandigheden geen tijd heeft om een bijdrage te leveren. In
goed overleg zal Peter daarom in oktober terugtreden uit het bestuur.
Na vorige ALV is er een crowdfundingsactie gestart om zo snel mogelijk het benodigde
bedrag voor de huidige ontwikkelfase bij elkaar te brengen. De benodigde € 5.000, was in 1
week binnen! Dank aan alle leden die hieraan een bijdrage hebben geleverd! Paul van
Seters geeft aan dat ook Energie-U nu aan het crowdfunden is en dat dat morgen tijdens de
ALV van Energie-U nogmaals onder de aandacht zal worden gebracht.
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.
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3. Vaststellen Jaarrekening 2018 - 2019
Wouter Vermeiden geeft een korte toelichting op de jaarrekening die vooraf is rondgestuurd.
De omzet is (met een bijdrage van €10 per lid) nog uiterst beperkt. Bij het opstarten van de
administratie in 2018 zijn niet alle betalingen en inkomsten goed geadministreerd waardoor
er € 57 euro niet te verklaren valt. Paul van Seters vraagt zich af waarom er geen
schriftelijke verslaglegging van de kascommissie is. Arjan der Meer geeft via de
videoverbinding aan dat de kascommissie de jaarrekening en balans wel heeft gezien en
goedgekeurd maar dat dit (nog) niet op papier is gezet. Paul geeft aan dat hij iemand heeft
gehoord (via de videoverbinding) die zich voordoet als Arjan, maar dat hij dat niet kan
controleren en dat volgens de statuten de financiële verslaglegging alleen kan worden
goedgekeurd met schriftelijke goedkeuring van de kascommissie. De kascommissie zegt toe
de schriftelijke verklaring op te stellen [dit is inmiddels gedaan en is hier te vinden].
Om niet teveel tijd te verdoen aan deze procedurele lacune, stelt Joost voor om de
jaarrekening inclusief de schriftelijke goedkeuring van de kascommissie dan tijdens de
volgende ALV vast te stellen.
Paul wil dat er genotuleerd wordt dat hij als lid tijdens de ALV, het hoogste bestuursorgaan
van deze coöperatie, zich onheus bejegend voelt. Bij deze.
4. Update voorbereiding plan
Er worden drie verschillende concepten uitgewerkt: Bosrijk, Verborgen Energie en Waterrijk.
De concepten besteden alledrie ook aandacht aan de toekomst van de polder op langere
termijn. Guido geeft korte toelichting op de concepten en op de ontwikkelingen met de
grondeigenaren. Ivo licht toe welke acties er nog lopen met de omwonenden in het gebied,
de grootste groep omwonenden wil pas om tafel als het plan concreter is: dat gaat nu dus
het moment zijn. Voordat het plan moet worden ingediend (op 1 november), wordt er nog
een sessie 27 oktober voor de omwonenden georganiseerd om de eerste opzet te
presenteren. Ook zullen we nog een informatie sessie organiseren met de leden, zodat de
leden weten welk plan wordt ingediend. Het verzoek aan de gemeente om nog wat uitstel te
krijgen voor het indienen van het plan is niet gehonoreerd.
5. Samenwerking Coöperaties
Na intern beraad heeft Energie-U besloten toch niet als aandeelhouder te participeren.
Natuurlijk zal Energie-U, als ‘funding father’ er alles aan doen om Rijne Energie een succes
te maken en Energie-U zal helpen met de communicatie en werven van extra leden en de
benodigde funding.
Windvogel en Rijne Energie zullen gezamenlijk het coöperatieve deel van het consortium
zijn, en BHM Solar en Eneco het private deel. Elke partij zal in principe dan 25%
aandeelhouder zijn van de nog op te richten BV’s.
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6. Krappe Beurs
Ivo geeft toelichting op een aantal ideeën die worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat ook
mensen met een krappe beurs, financieel voordeel kunnen krijgen van Rijne Energie. De
ideeën zullen de komende weken nog worden uitgewerkt zodat het onderdeel kan zijn van
het in te dienen plan. Uit de stemming onder de leden, waarbij ze uit 3 opties konden
kiezen, lijkt de voorkeur uit te gaan om de energiekosten van huurders te verlagen.
7. Financiering volgende fase
Mede naar aanleiding van het verzoek van de ALV bij de vorige vergadering, heeft de
financiële werkgroep een verdere uitwerking gedaan voor de financiering van de volgende
fase.
Theo geeft een toelichting. Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat, bij een energiepark met 4
windmolens en 100 ha zon, Rijne Energie ± € 6.5Miljoen bij elkaar moet brengen. Dit bedrag
bestaat uit twee delen ± € 500.000 voor de verdere ontwikkeling (vergunningen, MER
rapportages etc). Als de vergunningen etc allemaal rond zijn, is er € 6 miljoen nodig voor de
realisatie (aanschaf en bouw) van de zonnevelden en windmolens. De eerste € 500.000
heeft een veel hoger risicoprofiel dan de € 6 miljoen. Het idee is dat er daarom een risico
bonus komt voor de inleg bij deze eerste € 500.000.
Ook zal er een fonds worden opgezet waarin Rijne Energie geld zal stoppen (nadat de bank
en investeerders zijn uitbetaald). Vanuit dit fonds kunnen dan of nieuwe projecten worden
gestart en/of duurzame projecten worden gefinancierd. De keuze hiervoor ligt ten alle tijde
bij de leden.
In aanloop naar de goedkeuring van ons voorstel, zal de financiële werkgroep de principes,
de exacte randvoorwaarden en de risico opslag voor het ontwikkelbudget verder uitwerken,
zodat dit direct na de goedkeuring gereed is.
8. Rondvraag
Enkele vragen die via de zoom sessie gesteld worden, worden beantwoord.
9. Sluiting
Patrick sluit de vergadering om 21.00.
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