
Welkom bij de ALV!   We starten om 20.00uur

• We verwachten vanavond rond de 50 leden. Om dit in goede banen te leiden staat u 
microfoon uit. U kunt vragen stellen via de chat-functie. 

• Tijdens de presentatie kunt u de videobeelden van de deelnemers verkleinen en op een 
andere positie zetten, zodat u de presentatie beter kunt volgen.

• Deze sessie wordt opgenomen voor het maken van het verslag en daarna vernietigd. We 
zullen de presentatie en notulen binnen een paar dagen toesturen en op de website zetten.

• Afhankelijk van het aantal vragen zullen we waarschijnlijk tussen 21.00 en 21.30 afronden.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen 13 oktober

3. Vaststellen jaarrekening 2019

4. Wijziging bestuur

5. Status & Update plan

6. Aandeelhoudersovereenkomst Windvogel

7. Samenwerkingsovereenkomst Eneco & BHM Solar

8. Meer energie in Utrecht

9. WVTTK / Rondvraag

10.Sluiting & Proost



ALV 10 maart 2021

WE ZIJN
GESELECTEERD!



AGENDA
1. OPENING 20.00

2. NOTULEN 13 OKTOBER 2020 20:02

3. VASTSTELLEN JAARREKENING 2018 – 2019 20:04

4. WIJZIGING BESTUUR 20:10

5. STATUS & UPDATE PLAN 20:15

6. AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST WINDVOGEL 20:35

7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENECO & BHM SOLAR 20:40

8. MEER ENERGIE IN UTRECHT 20:45

9. WVTTK / RONDVRAAG 20:55

10. SLUITING & PROOST ± 21.15



2. Notulen 13 oktober 2020



3. VASTSTELLEN JAARREKENING 
2018-2019

Wouter Vermeiden (Penningmeester)

Arjan van de Meer (Kascommissie)



3. Vaststellen jaarrekening 2018 - 2019



4. WIJZIGING BESTUUR



5. STATUS & UPDATE PLAN
Freek Wisseloo



Proces & vervolgstappen

We are here!

April 2019

Juli 2020

Nov 2020





5. Update voorbereiding plan
• Mogelijkheid om plan uit te breiden:

• Huidig plan: 3 windturbines / 7 hectare zonnevelden
• Maximaal plan: 8 windturbines / 230 hectare zonnevelden

• Focus komende drie maanden: 
• Verkrijgen extra grondposities / hierbij worden omwonenden ook betrokken
• Voorbereiden anterieure overeenkomst / samenwerkingsovereenkomst

• Daarna:
• Crowdfunding ontwikkelkosten (aug/sept)
• Nota reikwijdte en detailniveau (NRD)
• Milieu effecten rapportage (MER)
• Opstellen definitief ontwerp
• Opstellen bestemmingsplan / omgevingsplan 

• Bestemmingsplan op z’n vroegst kwartaal 1 van 2023 onherroepelijk



PLANNING RIJNE ENERGIE 2021 2022 2023
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Extra grondpositities

Anterieure overeenkomst gemeente

Gebiedsproces: grond & omwonenden 
vergoeding

Ontwerpproces met stakeholders

Crowdfunding ontwikkelkosten

Voorbereiden omgevings- en 
bestemmingsplan vergunning

MER studies

Omgevingsvergunning Zon en 
bestemmingsplan & vergunning Wind

Beroep en bezwaarprocedures

SDE++ aanvraag

Zon
Wind

Zon
Wind

5. Planning

Inbreng Rijne Energie
± € 100.000



5 a. COMMUNICATIE!
Henderika Mulder



Communicatie slimmeriken gezocht voor Rijne Energie 
Van, Voor en Door Utrechters 



Ben jij slim genoeg om met weinig inspanning Rijn Energie 
bekender te maken in Utrecht en omgeving?

1

2

3

4

Doelstelling bepalen
• Wat is de bedoeling van de content?
• Wat met het opleveren? 

Doelgroep analyseren
• Hoe ziet de ledenreis eruit?
• Hoe ziet de wind uit de zeilen reis eruit?

Content maken
• We gaan potentiële nieuwe leden iets vertellen over de ‘why’ 

van Rijne Energie
• We beantwoorden vragen die je doelgroep zou kunnen hebben.
• Maak video’s over je product of dienst.
• Geef je fans het podium, laat zien wat zij met jouw producten 

doen.
• Vraag een gerelateerde organisatie om iets te schrijven over 

zijn of haar specialistme

Contentkalender
• Google houdt van lange artikelen, en SEO, gastbloggers

Meten5



Wat kunnen je doen als content slimmerik?

1. Teamen met andere branche partners

2. Mensen volgen op de social media en 
goede stukken doorplaatsen

3. Relevante Influencers volgen 

4. Content maken en coordineren voor de 
Nieuwsbrief 

5. 2 x in de maand een goed content 
verhaal schrijven en publiceren

6. Reageren op de social media reacties

7. Standaard mailtjes en reacties maken 
voor reacties

8. Spil worden in de communicatie van 
Rijne Energie

9. Website vullen met relevante content



Een simpel slim idee kan veel aandacht trekken



Deze foto heeft de voorpagina gehaald van meerdere kranten 
zoals Volkskrant, Trouw : Malaria de wereld uit



Word jij één van onze Rijne slimmeriken? 

De verbinder
Jij teamt met andere partners 
in de energietransitie

De influencer
Jij zoekt uit wat op social media
aandacht krijgt en werkt

De strateeg
Jij vindt het leuk om met humor 
en lichtvoetigheid  de wind uit 
de zeilen te halen bij de 
tegenstanders

Wil je iets doen voor Rijne Energie?

Heb je zin om de beweging te laten 
groeien?

Heb je ideeën of kun je goed 
schrijven?
Of ben je lekker brutaal? 
Of creatief? 

Wil je 2 uur per week investeren in 
content maken of delen voor 
duurzame energie? 

Ben je geïnteresseerd in wat 
mensen beweegt en slim genoeg om 
daar de juiste boodschap via het 
juiste kanaal op aan te laten sluiten?

Laat het ons weten!



6. AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 
RIJNE ENERGIE & WINDVOGEL



Aandeelhoudersovereenkomst Rijne & Windvogel (1/2)

1. Een vaste stemverhouding in de AV (met ieder 50% van het 
aandelenkapitaal). Daarmee bestendigen we het principe van 
gelijkwaardigheid.

2. We moeten een regeling ontwerpen voor de omgang met 
voorinvesteringen, in geld en natura, voor en na oprichting. 

3. Inbreng in geld en natura moet worden goedgekeurd. Zowel vooraf 
(planning) als achteraf (aanvaarding van gemaakte kosten / gedane 
uitgaven). Totdat de BV er is, gebeurt dat in een vast overleg. Zodra de 
BV er is, gebeurt dat (door het bestuur) van de BV.

4. Voorinvesteringen zijn alle investeringen voorafgaand aan financial close. 
Deze worden beloond met een risicobonus, afhankelijk van het moment 
van investering. 

5. Voorinvesteringen zijn een schuld van de onderneming, en na oprichting 
van de BV. De BV moet de bij oprichting al bestaande schulden daartoe 
accepteren. 



Aandeelhoudersovereenkomst Rijne & Windvogel (2/2)

6. Agio telt mee voor het dividend. Agio geeft geen stemrecht. 
Zo blijven de stemverhoudingen in de AV ondanks 
agiostoring gelijk.

7. Interne overdracht van aandelen gebeurt in principe op basis 
van nominale waarde en agio. 

8. Aanbiedingsplicht als partij uit de samenwerking stapt of 
wordt gezet.

9. Het financiële beleid van de BV wordt gericht op de lange 
termijn waardeontwikkeling van de BV. 

10.Hoe gaan we om met aandeelverhoudingen?



7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST



Samenwerkingsovereenkomst (1/2)

1.Rijne energie en Windvogel gaan over in Coöperatieve BV.
2.In de polders Rijnenburg en Reijerscop, opwekken van zon en 

wind
3.Scope: het aanvragen en verkrijgen van een (onherroepelijke) 

omgevingsvergunning 
4.Structuur: projectgroep -> stuurgroep (gemandateerde 

bestuurders)
5.Rolverdeling. Gelijkwaardig met volgende accenten:

a. Coöps: Gebiedsproces, communicatie, participatie en draagvlak

b. Eneco / BHM: Grondcontracten, technisch ontwerp, vergunning



Samenwerkingsovereenkomst (2/2)

6. Gelijkwaardige ureninzet. Out-of-pocket per mijlpaal 
verrekenen

7. Termijn overeenkomst: binnen 2 jaar start planologische 
procedure

8. Partijen streven ernaar om uiterlijk op 1 juli 2022 voor het 
Zonproject en 1 juli 2023 voor het Windproject 
overeenstemming te hebben bereikt over een 
vervolgovereenkomst.

9. Een aan Eneco gelieerde entiteit zal de mogelijkheid krijgen 
om als “preferred supplier” een voorstel te doen voor een 
Power Purchase Agreement (de ‘PPA’). 

10.Exclusiviteit



8. MEER ENERGIE IN UTRECHT
Sander Willemsen



Regionale Energie Strategie en Utrecht



9. WVVTK / RONDVRAAG



14 maart





SAMEN GAAN 
WE HET MAKEN

PROOST


