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Aanleiding 
De EigenWijkse Energie Coöperatie is in januari 2013 opgericht. De initiatiefnemers 
waren allen op een of andere wijze betrokken bij de energiediscussies in Wijk bij 
Duurstede die in de voorafgaande jaren gevoerd werden. Hetzij vanuit de plaatselijke 
politiek dan wel vanuit professionele interesse of betrokkenheid bij plaatselijke 
duurzaamheidsinitiatieven zoals Platform Wijk bij Duurzaam. De discussie ging met 
name over de vraag of er wel of niet windturbines langs het Amsterdam Rijn Kanaal 
geplaatst zouden moeten of konden worden. Ook een aantal jaren eerder was die 
discussie al eens gevoerd en ook toen, net als in 2012, kreeg een gepassioneerde 
minderheid het voor elkaar dat de windturbines afgeblazen werden. Dat ging zelfs zover 
dat de gemeenteraad een motie aannam waarin werd gesteld dat er in Wijk bij 
Duurstede “nooit windmolens zouden komen”. 
De initiatiefnemers van de EigenWijkse Energie Coöperatie besloten daarop om een 
energiecoöperatie op te richten en te trachten zoveel mogelijk leden te werven en op die 
manier draagvlak te bouwen voor de in hun ogen wel degelijk zeer urgente 
energietransitie, ook in Wijk. 

Visie, missie en doelstellingen 
De visie van de EigenWijkse Energie Coöperatie is dat wij als mensheid, als 
Nederlander maar ook als inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede in de komende 
15 jaar over moeten stappen op duurzame energie. Voornamelijk vanwege de op 
termijn desastreuze gevolgen van de voortdurende uitstoot van broeikasgassen door de 
op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening. Maar ook vanwege geopolitieke 
redenen zoals afhankelijkheid van onbetrouwbare regimes (Poetin). En om minder 
afhankelijk te worden van grote door aandeelhoudersbelangen gedreven 
energiebedrijven, vaak in buitenlandse handen. Tenslotte, niet onbelangrijk: ook lokaal 
is energie voorhanden en daar gebruik van maken is goed voor het milieu en voor de 
lokale economie: energie van, voor en door de Wijkse gemeenschap. Om een idee te geven: een 
gemiddeld huishouden geeft bijna € 2.000,-- per jaar uit aan gas en licht. Dat is voor 
heel Wijk bij Duurstede bijna 20 miljoen euro. Per jaar. 
Overheden laten het helaas vaak afweten omdat ze onvoldoende daadkracht kunnen 
ontwikkelen. Daarom moeten we als burgers zelf het heft in handen nemen. 
 
Onze missie is dan ook om in de komende 15 jaar een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan de transitie naar duurzame energiebronnen in Wijk bij Duurstede. Enerzijds door 
de inwoners van Wijk in staat te stellen via de EigenWijkse Energie Coöperatie groene 
stroom en groen gas te betrekken. Anderzijds door als coöperatie zelf duurzame energie 
op te wekken middels het initiëren en/of realiseren van projecten. In het gemeentelijke 
Milieubeleidsplan staat 2030 genoemd als jaar waarin die noodzakelijke transitie een feit 
moet zijn. Daarnaast wil de EigenWijkse Energie Coöperatie bijdragen aan het 
transformatieproces naar een duurzame energievoorziening door als 
gemeenschapsorganisatie van leden/eigenaren/deelnemers/afnemers te werken aan 
stimulansen voor energiebesparing en -opwekking door huishoudens, door instellingen 
en door bedrijven. 
 
Dat doen we zonder winstoogmerk maar wel met een scherp oog voor de kosten en de 
effectiviteit: waar is onze bijdrage het grootst? En met inschakeling van lokale bronnen, 
lokale mensen en lokaal geld. Waarbij we doelen, middelen, mensen en bedrijven bij 
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elkaar brengen dankzij onze toegang tot zowel de politiek als het maatschappelijk  
middenveld.  
 
De doelstelling van de EigenWijkse Energie Coöperatie is tweeledig:  
Wij willen op termijn hèt groene energiebedrijf van Wijk worden. Dat lukt natuurlijk 
niet van vandaag op morgen, daarom zijn we begonnen met het opzetten en uitvoeren 
van grotere projecten om zelf duurzame energie (zon, wind, biomassa en alles wat de 
toekomst voor ons in petto heeft) op te wekken. We richten ons in eerste instantie op 
zonne-energie. Tegelijkertijd zijn we in samenwerking met een energieleveringsbedrijf  
(DE Unie) gestart met het wederverkopen van groene energie.  Gaandeweg zullen  we 
steeds meer eigen, lokaal opgewekte, duurzame energie gaan leveren. Daarin willen we 
eigen verantwoordelijkheid nemen omdat we niet afhankelijk maar invloedrijk willen 
zijn. We willen invloed hebben op hoe de energie wordt opgewekt, waar de energie 
vandaan komt en wie daar aan verdient. Wat dat laatste betreft komen we op onze 
tweede doelstelling.  
We willen dat iedereen aan de EigenWijkse Energie Coöperatie verdient, allereerst via 
scherpe prijzen en vervolgens doordat de winst  die we maken naar door ons te bepalen 
nieuwe EigenWijkse duurzame energieprojecten gaat. En ons dat kunnen we allemaal 
zijn want wie lid wordt van de EigenWijkse Energie Coöperatie is meteen ook mede-
eigenaar.  
Van, voor en door ons zelf, dat is onze slogan! 
 
Onze concrete doelstellingen zijn: 
• in 2020 is 10% van de (circa 9000) huishoudens in Wijk, Cothen en Langbroek lid van 

de coöperatie 
• in 2020 hebben we 1000 klanten (aansluitingen) 
• tot 2020 circa 12.000 zonnepanelen plaatsen (circa 3.500 kWp) 
• tot 2030 benodigde capaciteit voor gehele energiebehoefte van Wijk plaatsen (zon, wind, 

waterkracht, biomassa, geothermie) 

Waar staan we nu? 
Eind december 2015 hadden we 156 leden die allemaal  € 25 of een veelvoud hebben 
ingelegd ten behoeve van ons eigen vermogen (totaal circa € 10.000,--). Daarnaast 
betalen ze jaarlijks € 10,-- contributie. 
Sinds de zomer van 2015 leveren we via  DE Unie ook energie. Eind december 2015 
hadden we ongeveer 30 klanten voor gas & licht. Ook de lokale woningbouwstichting 
Volksbelang is eind 2015 als klant toegetreden tot de EigenWijkse Energie Coöperatie 
voor al haar collectieve aansluitingen (circa 50?) 
Op 25 oktober 2014 traden we met ons eerste grote project, de Stroomfabriek 
(www.stroomfabriek.nu), naar buiten. Het gaat om 505 zonnepanelen op onze oude 
Rijksmonumentale steenfabriek Bosscherwaarden, eigendom van Utrechts Landschap. 
We hebben het hele traject samen met Utrechts Landschap uitgevoerd, met 
ondersteuning van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Per 1 oktober 
2015 levert de Stroomfabriek echte groene EigenWijkse stroom aan het openbare net, 
circa 120.000 kWh op jaarbasis, zo is de verwachting. De investering bedroeg circa € 
180.000,-- Ongeveer 90 huishoudens hebben 1 of meer panelen gefinancierd à € 350,-- 
per paneel. Dat is gemiddeld ruim 5 panelen per deelnemer. Binnen 4 weken waren we 
uitverkocht en hadden we er tientallen nieuwe leden bij want alleen leden konden 



  
 
 

 5 

 
 
Van Nijendaalhof 11 . 3961 BP  Wijk bij Duurstede  .  www.eigenwijkseenergiecooperatie.nl  .   bestuur@eigenwijkseenergiecooperatie.nl 

investeren. De installatie is aangelegd door het lokale bedrijf Van der Sijs techniek en 
automatisering BV. 
Ook het Revius Wijk, de middelbare scholengemeenschap, is begin mei 2015 voorzien 
van 165 zonnepanelen, in een samenwerking met het schoolbestuur en met 
Greenspread. De investering is deels door middel van crowdfunding tot stand gekomen 
(€ 30.000). Dit bedrag werd binnen 4 dagen opgehaald. Greenspread zal gedurende 15 
jaar exploiteren. Ook hier is het werk uitgevoerd door een lokale installateur (Volt4U). 
Momenteel wordt een business case gemaakt voor naar schatting 1500 zonnepanelen op 
het plaatselijke sportpark Mariënhoeve (500 kWp).  
Daarnaast lopen er al geruime tijd gesprekken met Volksbelang om in samenwerking 
ook voor de 2000 huurwoningen zonne-energie mogelijk te maken. Een robuust 
financieel en organisatorisch model is vrijwel gereed en de directie van Volksbelang 
staat volop achter de plannen. Het betreft een hybride van het zogenaamde 
Wocozonmodel en een aantal Postcoderoosprojecten. Het model is zodanig opgezet dat 
iedere huurder, ongeacht de oriëntatie of hoedanigheid van het dak en ongeacht of ze in 
een eengezins of meergezinswoning leeft, mee kan profiteren, zonder noemenswaardig 
risico en met slechts een geringe eigen investering. Het kan uiteindelijk gaan om zo’n 
12.000 tot 16.000 PV panelen met een piekvermogen van 3.500 tot 4.500 kWp die op 
jaarbasis 3 miljoen tot 4 miljoen kWh produceren. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden. De competenties van het bestuur liggen  
op het vlak van (bedrijfs-) economie, financiën, governance, communicatie en techniek. 
Het bestuur wordt ondersteund met vooral vakinhoudelijke kennis door een aantal 
mensen (circa 5) uit de gemeente. Zij leveren om niet hun bijdrage, overigens net als het 
bestuur zelf. Voor het project “van Steenoven naar Stroomfabriek” is iemand ingehuurd 
voor strategische marketingcommunicatie en PR alsmede ontwerp, vormgeving en 
productie van materiaal ten behoeve van het “aan de man brengen” van de 505 
panelen. Bij de huidige onderhanden zijnde projecten wordt op projectbasis expertise en 
soms projectleiding ingehuurd. Dat zal ook voor toekomstige projecten gelden. 
 
De EigenWijkse Energie Coöperatie onderhoudt contacten met diverse organisaties 
die relevant zijn voor de missie van de EigenWijkse. Te noemen valt de gemeente Wijk 
bij Duurstede, Rabobank, woningbouwcorporatie Volksbelang, KNHM, Utrechts 
Landschap, naburige energie-initiatieven, NMU, Revius Wijk, Hieropgewekt, e-
Decentraal, DE Unie, Stedin. 

Waar gaan we naar toe? 
Het aantal leden groeide in de eerste jaren vooral door de vier Energiecafés die we in 
de afgelopen 3 jaar hebben georganiseerd en andere publieksgerichte acties zoals 
aanwezigheid op de Duurzaamheidsmarkt. In het laatste kwartaal van 2014 
verdubbelden we in ledenaantal door de concrete aanbieding om zonnepanelen te 
adopteren op de Stroomfabriek (“zonnepanelen zonder gedoe”). Verwacht mag worden dat 
ook toekomstige projecten een ledengroei zullen veroorzaken. Gesteld dat we er in 
slagen om in de komende 5 jaar inderdaad 12.000 panelen te plaatsen waarvan 25% tot 
50% met crowdfunding gefinancierd wordt dan zou dat een toename van 120 tot 240  
leden per jaar kunnen opleveren (bij 5 panelen per lid). Dat is 600 tot 1.200 nieuwe 
leden in 5 jaar. De gemeente heeft circa 9.000 huishoudens. Rekening houdend met 
verzadiging lijkt de doelstelling van 10% van de huishoudens die lid zijn over 5 jaar dan 
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binnen bereik, zeker als de samenwerking met Volksbelang in concrete projecten 
resulteert. 
Een dergelijke groei in opgesteld vermogen als boven aangegeven vraagt nogal wat van 
onze eigen uitvoeringscapaciteit. Waar de eerste projecten voornamelijk met vrijwilligers 
zijn opgezet zullen toekomstige projecten met professionele krachten moeten worden 
uitgevoerd. Kosten daarvan worden in de projectbegroting meegenomen. 
Overigens kunnen instellingen en bedrijven net als particulieren lid worden van de 
EigenWijkse Energie Coöperatie. Op het bedrijventerrein, in het buitengebied en op de 
sportterreinen zijn nog vele daken die liggen te wachten op zonnepanelen. Soms kan de 
opgewekte stroom rechtstreeks in het gebouw zelf gebruikt worden (Revius), soms zal 
het meer voor de hand liggen om de stroom door omwonenden te laten gebruiken 
(bijvoorbeeld via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoos). 
 
Geschat wordt dat zo’n 80 % van de huishoudens in Wijk (nog steeds) klant is bij 
Eneco, de vroegere REMU. Om echt dè groene energieleverancier in Wijk te worden 
zullen we een flink deel van de huishoudens moeten verleiden om over te stappen. 
Daarbij is gezocht naar een partij die past bij onze doelstellingen en waarbij onze rol 
formeel die is van wederverkoper.  Energie van uw EigenWijkse Energie Coöperatie, powered by 
xxxxxx. Op 30 maart 2015 is de EigenWijkse formeel toegetreden tot DE Unie. 
Dat overstappen gaat niet vanzelf. Mensen moeten dan wel het voordeel van de 
overstap zien en zich niet laten weerhouden door het gedoe dat ze vrezen. Een 
belangrijke troef is dat DE Unie de stroom die panelen uit Wijk oplevert, door kan 
leveren aan zijn/onze klanten. Zodat ook op de jaarlijkse afrekening te zien is dat er 
echte EigenWijkse stroom afgenomen is. Maar het belangrijkste argument is misschien 
nog wel dat de winst die per klant gemaakt wordt weer wordt geïnvesteerd in nieuwe 
groene EigenWijkse projecten en daarmee ook een flinke bijdrage levert aan de lokale 
economie. Mocht de mestvergistingsinstallatie in Wijk doorgaan dan ontstaat wellicht 
ook de mogelijkheid van echt EigenWijks groen gas. 
Zie onder een prognose van de ledengroei en de klantengroei. 
 
aantal leden/klanten einde jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Leden 156 300 450 600 800 1000 
klanten/aansluitingen   80 200 400 600 800 1000 
NB klant is iemand die via de EigenWijkse Energie Coöperatie (in de rol van wederverkoper) energie afneemt bij het 
energiebedrijf waar wij mee samenwerken (DE Unie). 

Financiën 
De EigenWijkse Energie Coöperatie kent verschillende inkomstenbronnen: 

1. contributie: leden betalen momenteel € 10 per jaar; dat willen we ingaande 2017 
zetten op € 1,-- per maand ofwel € 12,-- per jaar als de ALV daarmee akkoord gaat. 

2. sponsoring: daarnaast gaan we de mogelijkheid van sponsoring breder onder de 
aandacht brengen (bijvoorbeeld tbv ontwikkeling nieuwe projecten, crowdfunding); 

3. bijdrage energiebedrijf: DE Unie waar we mee samenwerken als wederverkoper zal 
een jaarlijkse fee per klant in de kas van de coöperatie storten (ca. € 50,--); 

4. productie: projecten gaan geld opleveren zodra ze gaan produceren, een zeker 
percentage daarvan (voorstel: 33% van de winst, EBITDA) kan terugvloeien in de 
coöperatie t.b.v. bedrijfskosten;  

5. inkomsten van derden: tenslotte kunnen we door derden gefinancierde 
(voorlichtings?) projecten uitvoeren, bijvoorbeeld voor de gemeente; 
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6. inleggeld: mensen die lid worden storten een bijdrage van € 25 of een veelvoud 
daarvan in de kas ter versterking van het eigen vermogen van de coöperatie; wordt bij 
beëindiging lidmaatschap nominaal weer terugbetaald; 

7. projectparticipaties: leden kunnen financieel deelnemen in projecten en ontvangen 
jaarlijks rente en aflossing. 
 
Momenteel (per eind december 2015) hebben we 156 leden die ieder € 10 per jaar 
contributie betalen en in totaal circa 400 participaties genomen hebben van € 25 elk. 
Het eigen vermogen van de coöperatie bedraagt daarmee bijna € 10.000,-- 
We hebben nog (te) weinig gedaan om sponsoren aan ons te binden.  
Aan de ALV wordt voorgesteld om 33 % van de winst uit toekomstige projecten 
(EBITDAT) als bedrijfskosten naar de coöperatie te laten vloeien en de rest uit te keren 
aan de investeerders in specifieke projecten. Daarbij gaan we er nu vanuit dat een 
project een interne rentevoet van tenminste 4% moet hebben, gerekend over de 
projectduur. De ontwikkeling in inkomsten zou er dan (conservatief geschat) zo uit 
kunnen gaan zien: 
 
Inkomsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ledencontributie 1.000 1.500 2.000 3.750 6.000 7.000 9.000 
Sponsoring/bedrijfscontributie 500 650 500 1.000 1.500 1.500 1.500 
Projecten 0 600 600 2.000 3.000 4.000 5.000 
Klantenfee E-bedrijf obv € 50 0 250 4.000 15.000 25.000 35.000 45.000 
Totaal inkomsten: 1.500 3.000 7.100 21.750 35.500 47.500 60.500 

Activiteiten,  focus en groei 
Als lokaal energie bedrijf willen we actief zijn op een drietal manieren: 

1. Levering (distributie) van duurzame energie 
2. Productie van duurzame energie, met name zon 
3. Energiebesparing. 

 
Nadenkend over de 
mogelijke groei van de 
EigenWijkse Energie 
Coöperatie is een drietal 
ontwikkelrichtingen van 
belang: op welke doelgroep 
richten we ons in eerste 
instantie (consumenten, 
instellingen, bedrijven), met 
welke projecten gaan we aan 
de slag (zon, wind, biomassa, 
waterkracht?) en welke 
diensten leveren we dan 
(wederverkoop, projecten 
initiëren/ontwikkelen, 
projecten exploiteren). 
Criteria daarbij kunnen zijn 

impact, zichtbaarheid en snelle groei. 
Uit bovenstaande tabel met de mogelijke inkomstenontwikkeling is af te leiden dat op de 
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korte termijn klantenwerving en bijbehorende klantenfee de grootste bijdrage levert 
aan onze inkomsten. Om een snelle professionalisering mogelijk te maken moeten we 
daar vooral op inzetten. En wel in eerste instantie de particuliere consument en 
vervolgens instellingen en bedrijven. Om klant te worden bij de EigenWijkse hoef je 
geen lid te zijn. Het aanbod dat we kunnen doen voor (door-) levering van stroom en 
gas zal concurrerend moeten zijn met bestaande aanbieders. De eigen inspanning is 
overzichtelijk en kan op termijn groeien. Risico’s zijn de mogelijk geringe betrokkenheid 
van klanten en het op termijn geringer worden van de klantenfee. 
 
De op deze wijze verkregen inkomstenstroom maakt het vervolgens mogelijk om op 
verantwoorde wijze projecten op te zetten. Die zijn qua impact heel belangrijk, ook voor 
de ledengroei, maar ook tijdrovend, kennis- en arbeidsintensief. Daarbij zal de focus de 
komende jaren liggen op het realiseren van grote zonne-energie projecten (enkele 
honderden tot enkele duizenden panelen per project). Het bedrijventerrein (eerste 
contacten zijn gelegd) en de sportterreinen komen in aanmerking maar ook schuren in 
het buitengebied. Windenergie heeft tot dusver in Wijk nog weinig draagvlak maar 
wind op land is in de huidige omstandigheden wel de meest kosteneffectieve manier om 
duurzame energie op te wekken. Bovendien kan met 1 windturbine van 2 MW de 
stroom voor 1200 huishoudens worden opgewekt. Daarvoor zouden 35 
Stroomfabrieken nodig zijn! De provincie Utrecht heeft ook een taakstelling op dit 
gebied. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken en daarom blijven we de 
ontwikkeling nauwlettend volgen. Een interessante mogelijkheid die we in 2016 gaan 
onderzoeken is om gezamenlijk (delen van) een windmolen elders te kopen.  
De mestvergistingsplannen zullen we eveneens nauwlettend volgen. Ook voor 
biomassa (hout) zijn interessante mogelijkheden, onder meer op onze landgoederen. 
Ook daar zijn al contacten gelegd.  
 
Een vraag die we nog moeten beantwoorden is hoever onze bemoeienis met projecten 
gaat: alleen initiëren, ook ontwikkelen of misschien zelfs in eigen beheer exploiteren. Bij 
het Revius ligt voor ons het accent vooral op initiëren, bij de Stroomfabriek gaan we er 
vanuit dat we ook het beheer gedurende de gehele gebruiksfase (25 jaar) gaan doen. 
 
Energiebesparing wordt door ons als uitermate belangrijk gezien. Mocht daar 
projectfinanciering door derden voor beschikbaar komen dan zullen we daar zeker 
instappen. We zien daarin vooral een intermediaire rol: als makelaar naar onze leden en 
als controleur van de kwaliteit. Een interessante ontwikkeling is de recente introductie 
van het concept nul-op-de-meter woningen waar in zeer korte tijd voor naar verluid 
circa € 35.000 een bestaande woning energieneutraal gemaakt kan worden. 
 
Met betrekking tot ledenwerving kunnen we een gestage groei verwachten door 
nieuwe projecten te realiseren. Bestaande leden kunnen daarin, als ambassadeur, een 
belangrijke rol spelen. Maar een schaalsprong is wellicht mogelijk door een intensieve 
samenwerking aan te gaan met de woningbouwcorporatie Volksbelang die zo’n 2000 
huurwoningen exploiteert. Als we een flink deel van die huurders als lid dan wel klant 
kunnen verwelkomen is een doorgroei in ledenaantal (of klanten) tot enkele duizenden 
huishoudens mogelijk. Inmiddels is eind 2015 met geld (€ 5.000) van het Aanjaagfonds 
van de Provincie Utrecht expertise ingehuurd om bovengenoemde strategische 
samenwerking concreet vorm te geven. Dat fonds heeft ook geld beschikbaar gesteld om 
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het project Mariënhoeve op gang te helpen (€ 6.000). Daarin werken we samen met de 
NMU. 

Marketing & Communicatie 
De EigenWijkse Energie Coöperatie is nog relatief onbekend, ondanks de marketing 
activiteiten voor de Stroomfabriek en de publiciteit daar omheen. Maar als mensen het 
verhaal horen worden ze veelal wel enthousiast. Vooral vanwege het aspect van, voor en 
door de eigen gemeenschap. Het activistische karakter is ook een pré (we doen het wel zelf). 
Om de inwoners van Wijk over te laten stappen naar een ander energiebedrijf (namelijk 
de EigenWijkse Energie Coöperatie, powered by DE Unie) zullen we een concurrerend 
aanbod moeten hebben. Een belangrijk verkoopargument is daarbij dat we een lokaal 
bedrijf zijn, dat we zoveel mogelijk met lokale bedrijven werken en dat het geld dat we 
als coöperatie verdienen binnen de eigen gemeenschap blijft. Het gaat om bouwen aan 
de lokale gemeenschap, de lokale veerkracht en niet alleen om goedkope groene stroom. 
 
Mensen kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de coöperatie: als lid, 
sponsor, klant, investeerder, toeleverancier, vrijwilliger. Dat levert steeds andere 
manieren van communiceren op. Afhankelijk van gekozen activiteiten en doelgroepen 
kan een tijdbalk, -of liever matrix-, gemaakt worden van communicatie middelen. Een 
stappenplan kan richting geven aan de inzet van mensen en middelen. 
 
Ook uit marketing oogpunt zou het interessant zijn om de steeds groeiende aantallen 
particulieren met eigen zonnepanelen op eigen dak te betrekken bij de coöperatie en 
mee te tellen in de hoeveelheid echte EigenWijkse Stroom die we samen produceren. 
 
We hebben gemerkt dat het concreet aanbieden van een investeringsmogelijkheid in 
zonnepanelen (“beter dan de bank!”) veel mensen doet besluiten om lid te worden. We 
hebben lidmaatschap als eis gesteld om mee te mogen doen.  
Om het (persoonlijk) contact met bestaande leden te onderhouden maar ook om nieuwe 
leden te werven zullen we de Energiecafés voortzetten (tenminste 2 keer per jaar) en 
tevens bijdragen leveren aan aanverwante activiteiten van anderen, bijvoorbeeld de 
gemeente of een lokale Duurzaamheidsmarkt.  
Leden van de coöperatie zullen naar verwachting ook als ambassadeurs optreden 
richting hun buren, vrienden en kennissen. 
Daarnaast zullen we communicatiemiddelen moeten blijven ontwikkelen en 
onderhouden, ook naar aanleiding van concrete projecten. Een internetnieuwsbrief, 
persoonlijke e-mail, sociale media en natuurlijk de website zijn daarvoor aangewezen 
middelen. 
Ook elders in het land is de EigenWijkse Energie Coöperatie niet onopgemerkt 
gebleven. Naar schatting een tiental malen is er op diverse podia een presentatie 
gegeven over de coöperatie en over de Stroomfabriek. Zie bijvoorbeeld hier de 
presentatie voor “Nederland wordt anders”. 

Personele bezetting en lokale economie 
Momenteel zijn we een organisatie in opbouw. Bijna al het werk gebeurt door 
vrijwilligers: de bestuursleden en een schil van mensen daar omheen. Af en toe inzet van 
overige vrijwilligers, bijvoorbeeld met flyeren. Dat is op langere termijn niet houdbaar. 
Dat betekent dat we diensten in zullen moeten huren om een aantal werkzaamheden 
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gedaan te krijgen, dan wel op deeltijdbasis bureaumedewerkers moeten aanstellen of 
detacheren. Te denken valt aan de administratie van onze Stroomfabriek leden, de 
continuïteit daarvan moet immers op lange termijn (25 – 30 jaar) goed geregeld zijn. 
Ook de klantenadministratie moet op orde zijn. Mede daarvoor wordt in 2016 een 
CRM systeem ontwikkeld waarmee zowel leden- als klanten relaties kunnen worden 
onderhouden, documentbeheer plaatsvindt en nieuwsbrieven uitgestuurd kunnen 
worden. Het systeem zal ook moeten communiceren met het Nexant systeem dat DE 
Unie gebruikt. 
Inhuur en (vaste) afspraken met plaatselijke ZZP-ers lijkt een goede mogelijkheid om 
flexibel inzetbare deskundigheid en werktijd in te kopen, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van nieuwe projecten. 
Op de lange termijn wil de EigenWijkse Energie Coöperatie uitgroeien tot hèt 
duurzame energiebedrijf in Wijk bij Duurstede. Dat betekent dat wij een steeds groter 
deel van die reeds genoemde 20 miljoen euro aan energie uitgaven binnen willen halen 
en houden. Naast de directe werkgelegenheid binnen de coöperatie zal het uitvoeren en 
onderhouden van de duurzame energie productie installaties een continue stroom werk 
opleveren voor toeleveranciers, bouwbedrijven en installateurs. Daarbij proberen we 
zoveel mogelijk het lokale bedrijfsleven in te schakelen.  

Overzicht van uitgevoerde activiteiten 2013-2015 
oprichting 
4 Energiecafés 
deelname aan Duurzaamheidsmarkt 
initiatief en begeleiding PV project Revius Wijk 
initiatief, opzet, projectmanagement en realisatie Stroomfabriek 
strategische samenwerking met Volksbelang t.b.v. PV op 2000 huurwoningen 
contacten gelegd op Bedrijventerrein 
eerste haalbaarheidsonderzoek Mariënhoeve, opstellen solide business case 
samenwerkingscontract met DE Unie t.b.v. leveren gas & licht
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Bijlagen 

CV’s bestuursleden 
 
Henk Muis (voorzitter)  
studeerde in 1977 af als natuurkundig ingenieur op de Universiteit Twente. Van 1978 
tot 1979 werkte hij aan de Erasmus Universiteit (Electro-neurologie). Van 1981 tot 1990 
werkte hij als onderzoeker en projectleider bij de Stichting Energie Anders, later 
omgedoopt in CEA. Hij was betrokken bij diverse studies op het terrein van duurzame 
energie en energie-opslagsystemen. Later verschoof de belangstelling naar studies op 
milieugebied, o.a. verpakkingsafval en milieueffecten van lichtbronnen. Sinds 1990 heeft 
hij een eigen adviesbureau dat projecten uitvoert op het raakvlak van producten en het 
milieu, o.a. milieubewust ontwerpen en energie-efficiënte verlichting. Hij was lid van de 
denktank voor de LCA-methodiekontwikkeling en sinds 1994 medeoprichter en 
bestuurslid van de Stichting Eternally Yours. In de periode van 1998 tot 2010 was hij 
actief in de gemeentepolitiek van Wijk bij Duurstede, als raadslid en als wethouder. 
 
Rob Willems (secretaris) 
is raadslid van de gemeente Wijk bij Duurstede voor GroenLinks en tevens 
fractievoorzitter. De geboren Cothenaar woont met zijn vrouw Lodewien Dikker en hun 
3 kinderen in het centrum van Wijk bij Duurstede. Rob werkt als socioloog aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn specialisme is rampenbestrijding en 
crisisbeheersing.  
 
Joke van Nobelen (penningmeester) 
was van 2005 tot eind december 2014  hoofd financiën en controlling bij Volksbelang te 
Wijk bij Duurstede, tevens lid van het MT. Van 2008 t/m 2009 gaf ze tevens leiding 
aan de afdeling Bedrijfsbureau. Daaronder viel de planning en de uitvoering van het 
planmatig onderhoud en het groot onderhoud.  Van 2002 – 2005 was ze manager 
financiën bij WS Dudok, later Dudok Wonen te Hilversum. Van 1992 – 1998 was Joke 
adjunct accountant bij de Douane te Hoofddorp. Kennis van de Belastingdienst, 
vennootschapsbelasting en BTW.  
 
Jan Bogerd (bestuurslid) 
is sinds 1 januari 2009 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht, waar 
hij de portefeuilles Onderwijs, Human Resources, Bedrijfsvoering, Campusontwikkeling 
en HU-Amersfoort beheert. Jan Bogerd maakte de overstap van directeur van de 
Faculteit Economie & Management naar het College van Bestuur. 
Jan Bogerd beschikt over ruime ervaring op de portefeuilles die hij in het College van 
Bestuur behartigt. Hij is docent geweest binnen het MBO en het HBO. Daarna 
bekleedde hij posities als vakgroepvoorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur 
binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. 
Van 2001 tot en met 2003 was hij actief als senior consultant en interim manager bij een 
bureau voor management consultants. Van februari 2003 tot en met januari 2009 
werkte hij als directeur van de Faculteit Economie & Management en was hij lid van het 
Sectoraal Advies College Economie adviserend aan de HBO-raad. 
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Boy Brantjes 
is secretaris van Lions Levefanum te Wijk bij Duurstede, werkt als vrijwilliger voor 
Humanitas (afd. Thuis administratie) en is lid van de politieke partij D66. 
Boy is getrouwd geweest, heeft twee dochters en woont sinds 1980 in Wijk bij 
Duurstede. 
Boy (Vught, 1955) studeerde Fotonica in Den Haag en later ook marketing (NIMA B), 
communicatie (Advanced Certificate in Advertising) en Public Relations (NGPR-A). 
Hij werkte van 1979 tot 2005 bij Eastman Kodak Company in verschillende rollen, 
nationaal en internationaal (Marketing, Communicatie en Public Relations). In 2005 
verliet hij Kodak als Europe Africa Middle East Region PR Manager voor 
Consumenten- en Professionele producten.  
In de periode 2007 – 2013 heeft Boy samen met een zakenpartner  als directeur leiding 
gegeven aan Bizzwork (VOF), een face to face communicatie adviesbedrijf. Boy is 
mede eigenaar (DGA) van Beleggingen Brantjes (onroerend goed).  
 

Statuten (worden momenteel aangepast) 
MS/JM/7114 
OPRICHTING COÖPERATIE 
Heden, vijfentwintig januari tweeduizend dertien, verschenen voor mij, 
Mr Marcus Johannes Sprenkels, notaris te Wijk bij Duurstede: 
1. de heer Hendrik MUIS, geboren te de Noordoostelijke Polder op vijftien maart 
negentienhonderd drieënvijftig, (paspoort nummer: NX98576J6, afgegeven te Wijk 
bij Duurstede op dertien maart tweeduizend negen), ongehuwd en niet geregistreerd 
als partner, wonende te (3961 MA) Wijk bij Duurstede, Inundatiekanaal 3; 
2. de heer Albertus Johannes WILLEMS, geboren te Cothen op elf april 
negentienhonderd achtenzestig, (Nederlandse identiteitskaart nummer: IGF7D0599, 
afgegeven te Wijk bij Duurstede op een juli tweeduizend elf), gehuwd, wonende te 
(3961 BP) Wijk bij Duurstede, Van Nijendaalhof 11; 
3. mevrouw Henriëtte Catharina Johanna SANDERS, geboren te Doorn op drie 
februari negentienhonderd tweeënzestig, (paspoort nummer: NN84C6820, 
afgegeven te Wijk bij Duurstede op achttien juli tweeduizend acht), ongehuwd en 
niet geregistreerd als partner, wonende te (3961 CG) Wijk bij Duurstede, Singel 41; 
4. de heer Mr Floris Meindert Robert ZIJDERVELD, geboren te Dordrecht op 
vijftien oktober negentienhonderd drieënzestig, (paspoort nummer: NNLJDR835, 
afgegeven te Wijk bij Duurstede op zes mei tweeduizend acht), ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner, wonende te (3961 HJ) Wijk bij Duurstede, Amstel 16. 
 
De comparanten verklaarden op te richten een coöperatie en daarvoor vast te stellen de 
navolgende: 
 
STATUTEN 
 
Artikel 1 - Naam en zetel 
1. De coöperatie draagt de naam: EigenWijkse Energie Coöperatie U.A.. 
2. De coöperatie is gevestigd te Wijk bij Duurstede en is aangegaan voor onbepaalde 
tijd. 
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Artikel 2 - Doel 
1. De coöperatie heeft ten doel: 
a. het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie; 
b. het produceren, doen produceren en/of verhandelen van duurzame energie; 
c. het stimuleren van besparingen op het gebruik van energie; 
d. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
a. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden; 
b. het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame 
energie; 
c. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor 
het bereiken van het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn; 
d. het doorgeven / leveren van duurzame energie en/of de (technische) middelen 
voor de productie daarvan aan haar leden; 
e. het (mede)financieren van toepassingen voor de opwekking van duurzame 
energie. 
f. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel 
in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Artikel 3 - Boekjaar 
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Artikel 4 –Lidmaatschap, het ledenregister, participaties 
1. Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. In een 
huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden 
gesteld. 
2. Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan als lid worden 
aangemerkt mits de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel 
uitmaken, één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht 
de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te 
vertegenwoordigen. De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt. 
3. De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk 
verzoek aan de coöperatie onder verstrekking van alle door de coöperatie verlangde 
gegevens. 
4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden 
zijn vermeld, en bij samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid de naam 
en het adres van degene die de samenwerkingsvorm vertegenwoordigt. 
5. Ieder lid is verplicht om een nadere bijdrage te leveren aan het eigen vermogen van 
de coöperatie (ledenkapitaal) door middel van het nemen van één of meer 
participaties, elk met een in een afzonderlijk reglement te bepalen nominale waarde. 
Deelneming middels participaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger 
tot storting van het nominale bedrag ervan in geld te voldoen voor of op het tijdstip 
van de verkrijging. 
6. De participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. 
Van het door ieder lid te houden aantal participaties wordt melding gemaakt in het 
register als bedoeld in artikel 4 lid 4. 
7. De participaties zijn vanaf vijf jaar (of na een termijn zoals door het bestuur 
bepaald) na datum uitgifte inwisselbaar bij de coöperatie. 
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8. Tot uitgifte van participaties en omtrent de voorwaarden waaronder de toekenning 
geschiedt, wordt besloten door het bestuur, welk besluit is onderworpen aan de 
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Bij afzonderlijk reglement vast te 
stellen door het bestuur, onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, 
wordt geregeld al hetgeen naar het oordeel van het bestuur met betrekking tot de 
participaties regeling behoeft. 
9. Indien een lid participaties wenst te verkrijgen richt hij een daartoe strekkend 
verzoek tot het bestuur op door het bestuur vast te stellen voorwaarden. De 
aanvrager vermeldt het aantal participaties dat hij wil verkrijgen en verstrekt alle 
door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de aanvraag, 
die kan worden geweigerd indien het de toewijzing van de participaties niet in het 
belang van de coöperatie acht.! 
10. Participaties zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor overgang vatbaar. Op 
de participaties kunnen derhalve geen beperkte rechten worden gevestigd.! 
11. Door beëindiging van het lidmaatschap van een lid komt/komen de door dat lid 
gehouden participatie(s) te vervallen. 
Artikel 5 - Overdracht en overgang lidmaatschap 
Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door fusie, splitsing of erfopvolging, met 
dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat de 
overgang is goedgekeurd door de coöperatie. Artikel 4 lid 3 is van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 6 - Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan 
eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden 
te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing en het lidmaatschap vatbaar is 
voor overgang; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) 
voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk 
reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het 
huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt, of de 
coöperatie op onredelijke wijze benadeelt en/of de activiteiten van het lid 
dermate in strijd zijn met de doelstelling van de coöperatie dat het bestuur dit 
niet verenigbaar acht; de betrokkene wordt schriftelijk van het besluit tot 
ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen 
één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de Algemene 
Ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
is het lid geschorst. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 
van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van ten minste 1 maand. 
 
Artikel 7 – Middelen en geldelijke bijdragen 
1. De middelen van de coöperatie bestaan uit: de participaties van (toetredende) leden 
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als bedoeld in artikel 4, eventuele jaarlijkse contributies van de leden, bijdragen al 
dan niet van financiële aard van donateurs, giften, erfstellingen, subsidies, leningen 
van leden en van derden, het door de Algemene Ledenvergadering gereserveerde 
deel van een batig saldo uit de bedrijfsvoering en andere inkomsten. 
2. Het bestuur kan een jaarlijkse contributie vaststellen. De Algemene 
Ledenvergadering is bevoegd een maximum bedrag voor de jaarlijkse contributie 
vast te stellen. 
3. Indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijven de participaties 
en de eventuele contributie voor het geheel verschuldigd. Bij het einde van het 
lidmaatschap als vermeld in artikel 6 komen de participaties toe aan de inlegger. De 
termijn waarop participaties terugbetaald worden zal in een afzonderlijk reglement 
bepaald worden. 
 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 
De leden zijn, behoudens voor het bedrag van hun participatie(s), niet aansprakelijk 
voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap, noch later, noch 
voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening. 
 
Artikel 9 - Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur 
1. De Algemene Ledenvergadering bepaalt het aantal bestuurders met een maximum 
van negen. De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door 
de Algemene Ledenvergadering benoemd. 
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. 
3. Het bestuur stelt onder andere aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur van 
maximaal vier jaar, tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in het 
vierde jaar, een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het 
periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt. 
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. 
4. Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de Algemene 
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en 
ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een 
besluit tot statutenwijziging. 
 
Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle 
rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen. 
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar 
leden en met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 5 van dit 
artikel. 
3. Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 
4. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, 
tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. 
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5. De Algemene Ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te 
omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een 
dergelijk besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het 
bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de 
bestuurders niet aan. 
 
Artikel 11 - Bestuursvergaderingen 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere 
bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen. 
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten 
minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft 
plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten 
vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk of per e-mail 
vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand 
gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. 
 
Artikel 12 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de coöperatie komt bovendien toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuurders. 
3. Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2, aan een of 
meer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te 
verlenen. 
4. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering één of meer personen aanwijzen 
om de coöperatie te vertegenwoordigen. 
 
Artikel 13 – Directeur/Directie 
1. Het bestuur kan een directeur of directie benoemen. De directeur/directie is 
werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door 
het bestuur van een schriftelijke instructie en door het bestuur te bepalen volmacht 
voorzien. 
2. De algemeen directeur is belast met de uitvoering van het beleid en de dagelijkse 
leiding van het bedrijf conform de schriftelijke instructie hiervoor genoemd. 
3. De directeur is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene 
Ledenvergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of door degene die de 
Algemene Ledenvergadering bijeenroept wordt verlangd. 
 
Artikel 14 - Algemene Ledenvergaderingen 
1. Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit 
wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is en tenminste 
één maal per jaar. 
2. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door een 
schriftelijke mededeling, of per e-mail, of door een advertentie in een ter plaatse 
waar de coöperatie gevestigd is gelezen nieuwsblad, aan de vergadergerechtigden 
met in achtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. Het bestuur kan 
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voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Bij 
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene 
Ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek 
slechts elektronisch is vastgelegd. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 
Algemene Ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 2 van dit artikel 
bepaald. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuurders belasten met de leiding 
van de Algemene Ledenvergadering. 
4. Indien een andere dan voorgeschreven bijeenroeping plaats vond, op kortere termijn 
of niet alle te behandelen punten op de agenda vermeld zijn, kan de Algemene 
Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle 
stemgerechtigden ter Algemene Ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in 
die Algemene Ledenvergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich 
daartegen verzet. 
 
Artikel 15 - Toegang en stemrecht 
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst 
zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen, 
die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering waarin het 
besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. 
2. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn de leden die niet geschorst 
zijn. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere 
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping 
bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als 
gevolmachtigde optreden. 
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een 
Algemene Ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur 
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. 
4. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering bepaalt de wijze waarop de 
stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 
5. Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen 
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer 
dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt 
herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig 
na tussenstemming. 
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Artikel 16 - Vergaderorde 
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur 
of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder. 
2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
indien de meerderheid der Algemene Ledenvergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden 
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen 
worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld 
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die Algemene 
Ledenvergadering ondertekend. 
 
Artikel 17 – Jaarrekening en Jaarverslag 
Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de 
benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen 
boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene 
Ledenvergadering , de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met 
inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur draagt 
zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de 
Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de 
secretaris of op het adres van de coöperatie aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak 
deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift van verkrijgen. 
De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee 
leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de 
jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering 
schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. De termijn genoemd in het eerste lid, kan 
door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd. 
Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gekochte 
participaties en de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering 
het bestuur opdragen een uitkering aan de leden vast te stellen in een alsdan te bepalen 
vorm. 
 
Artikel 18 – Winst 
1. Ten aanzien van de blijkens de vastgestelde jaarrekening over het afgelopen 
boekjaar behaalde winst, geldt het volgende: 
a. de behaalde winst wordt primair toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft 
de continuïteit van de onderneming van de coöperatie. 
In geval van beëindiging van participaties kan de daarvoor verschuldigde prijs 
door het bestuur ten laste van voormelde reserve worden gebracht. 
b. daarnaast kan het bestuur onder goedkeuring van de Algemene 
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Ledenvergadering, besluiten een deel van de winst te bestemmen als 
reservering voor nieuwe duurzame energieprojecten; 
c. tot slot kan aan de leden over hun bezit aan participaties een percentage 
uitgekeerd worden, vast te stellen door het bestuur onder goedkeuring van de 
Algemene Ledenvergadering, over de nominale waarde van de participaties, 
hierna te noemen: dividend. Het bestuur kan ook besluiten om geen dividend 
uit te keren. 
2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts 
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 
 
Artikel 19 – Statutenwijziging, Ontbinding en Juridische Fusie of Splitsing 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld, genomen in een Algemene 
Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De termijn voor de 
oproeping tot een zodanige Algemene Ledenvergadering bedraagt ten minste 
veertien dagen. Bij de oproeping moet worden vermeld waar op een geschikte 
plaats ten minste vijf dagen vóór de Algemene Ledenvergadering een afschrift van 
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de 
leden ter inzage ligt tot na afloop van de dag waarop de Algemene 
Ledenvergadering wordt gehouden. Het bepaalde in dit artikel is niet van 
toepassing, indien in de Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 
wordt genomen. 
2. Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en deze 
neer te leggen bij het handelsregister. 
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot 
juridische fusie en tot juridische splitsing. 
 
Artikel 20 – Vereffening bij ontbinding 
1. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de 
coöperatie de bestemming vast voor het batig saldo. 
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de Algemene Ledenvergadering 
andere vereffenaars benoemt. 
3. Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het 
handelsregister. 
4. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van 
de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in 
liquidatie’. 
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 
baten meer aanwezig zijn. 
6. De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de 
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister 
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waar de coöperatie is ingeschreven. 
7. De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie 
blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de 
door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde 
termijnen. 
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen 
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister. 
 
Artikel 21 Reglement 
1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of 
niet volledig wordt voorzien. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten. 
 
Slotbepaling 
Tenslotte verklaarden de comparanten: 
1. Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 
1. de heer Hendrik Muis, de comparant sub 1. voornoemd, als voorzitter; 
2. de heer Albertus Johannes Willems, de comparant sub 2. voornoemd, als 
secretaris; 
3. de heer Jozef Cornelis Johannes Vulto, geboren te Schalkwijk op achttien 
maart negentienhonderd éénenzestig, (paspoort nummer: NWD6KJ043, 
afgegeven te Wijk bij Duurstede op veertien maart tweeduizend twaalf), thans 
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te (3961 LW) Wijk bij 
Duurstede, Waag 7, als penningmeester; 
4. mevrouw Henriëtte Catharina Johanna Sanders, de comparante sub 3. 
voornoemd; 
5. de heer Mr Floris Meindert Robert Zijderveld, de comparant sub 4. voornoemd. 
2. dat het eerste boekjaar van de coöperatie loopt van heden tot en met éénendertig 
december tweeduizend dertien. 
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparanten is door 
mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum als in het 
hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Zij 
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en vóór het 
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparanten en 
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.  


