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Jaarverslag 2014 
Begin 2014, op 13 januari, ondertekende de 
EigenWijkse Energie Coöperatie, samen met onder 
andere de Organisatie voor Duurzame Energie, de 
oprichtingsakte van Coöperatie Waterkracht 
Centraal met als doel de waterkrachtcentrale 
Hagestein weer aan het draaien te krijgen. 
 

 
Ook in januari een mooi stuk in AD/UN over onze plannen 
met de steenfabriek Bosscherwaarden.  
In mei ging het EWEC bestuur op bezoek bij de B&B van 
Ellen Kok waar diverse duurzame energie toepassingen te 
zien waren. 
 
Begin 2014 heeft EWEC opdracht gegeven aan 
Greenspread om een haalbaarheidsstudie uit te voeren 
naar zonnepanelen op het Revius Lyceum. Het rapport 
werd in april opgeleverd en concludeerde dat Zon op het Revius heel goed mogelijk was. 
Vervolgens werd in juni een Plan van Aanpak gepresenteerd. In september ondertekenden 
EWEC, de CVO groep en Greenspread een samenwerkingsovereenkomst om 165 
zonnepanelen op het Revius te plaatsen. 

 
Op 18 juni 2014 is de eerste Algemene Leden 
Vergadering van de EigenWijkse Energie Coöperatie 
gehouden, in het Muziektheater van Tom van Ginkel in 
het Rijnstraatje. Er waren 11 leden aanwezig. Na de 
ALV werd het 3e Energiecafé gehouden waarbij onder 
andere de kersverse wethouder milieu en 
duurzaamheid Hans Marchal aan de tand gevoeld 
werd. 
 

 

 
Gedurende het jaar werd 
deelgenomen aan diverse 
overleggen, onder meer een 
regionaal overleg met naburige 
energie initiatieven, vergaderingen 
van e-Decentraal, een landelijk 
opererende koepelorganisatie voor 
lokale energie bedrijven, 
kennissessies van Hieropgewekt en 
andere. 
 
Op 30 juni werd een grote 
brainstormsessie georganiseerd op 

de Bosscherwaarden met als doel om ideeën van inwoners te verzamelen over hoe we de 
Stroomfabriek het beste vorm kunnen geven. Gedurende het jaar waren er diverse 
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overleggen met het Utrechts Landschap over de Bosscherwaarden. Later ook met de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij die begin 2014 het project ‘van Steenoven 
naar Stroomfabriek’ had geadopteerd. Dankzij die adoptie kon de EWEC gratis gebruik 
maken van expertise van Arcadis op het gebied van constructieberekeningen, business 
cases, omgevingsvergunningen en communicatie. 
 
Op 6 september heeft de EWEC 
deelgenomen aan de Duurzame 
Markt. 
 
In 2014 zijn diverse gesprekken 
gevoerd met landelijke 
energiebedrijven. In eerste instantie 
werd gekoerst op een samenwerking 
met Eneco maar dat leidde niet tot 
resultaat. Later werden ook gesprekken gevoerd met Qurrent en met Greenchoice. 
Uiteindelijk werden eind 2014 gesprekken opgestart met DE Unie, een coöperatie die lokale 
energiebedrijven wil ontzorgen. Deze gesprekken leidden er uiteindelijk toe dat EWEC begin 
2015 lid werd van DE Unie. 
 
Op 25 september mocht EWEC haar plannen voor de Stroomfabriek presenteren in 
Mediaplaza te Utrecht aan een groot publiek en een panel van deskundigen.  
 

Op 25 oktober waren de plannen 
voor de Stroomfabriek zover 
uitgewerkt dat er een druk 
bezochte startbijeenkomst werd 
georganiseerd in de Raadszaal van 
het gemeentehuis. Bijna 100 
mensen luisterden naar het 
boeiende verhaal van weerman 
Reinier van de Berg over de 
klimaatproblematiek, de plannen 
van het Utrechts Landschap 
werden door Saskia van Dockum 
toegelicht en Henk Muis deed de 

details van de Stroomfabriek uit de doeken. Diezelfde dag werden 300 van de beschikbare 
500 zonnepanelen ‘verkocht’, de rest volgde in de 3 weken daarna. Met name vanwege de 
Stroomfabriek verdubbelde het ledenaantal: eind december stond de teller op 141. Dankzij 
de goede medewerking van de gemeente, de Provincie Utrecht, de Welstandcommissie en 
de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed verkreeg de EWEC de benodigde 
Omgevingsvergunning nog net op tijd om op 3 november de SDE subsidie aan te vragen. 
 
Een aantal malen is op symposia het project Stroomfabriek en de EWEC gepresenteerd, 
onder meer op 6 november tijdens een bijeenkomst over ‘Buitenplaatsen en Duurzaamheid’ 
en op 3 december op het Provinciehuis ter gelegenheid van ‘Samen Duurzaam Loont’. Ook 
is op 17 november een groep afstudeerders van de Hashogeschool rondgeleid op de 
Bosscherwaarden.
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1. Balans per 31 december 2014 

(na verwerking voorstel winstbestemming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA 31-12-2014  31-12-2013 

 €       

VASTE ACTIVA        

        

Project Stroomfabriek   2.881     

        

VLOTTENDE ACTIVA        

        

Te vorderen BTW   504    5 

Liquide middelen   6.457    2.807 

        

Totaal activa   9.842    2.812 

        

PASSIVA        

        

EIGEN VERMOGEN        

Participaties  8.700    2.700   

Overige reserves 1.142    61   

   9.842    2.761 

        

KORTLOPENDE SCHULDEN        

        

Handelscrediteuren   0    51 

Totaal passiva   9.842    2.812 
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2. Winst- en verliesrekening over 2014 

 

 

 2014  25-1-2013 t/m 31-12-2013 

 €       

        

Contributies   1.000    252 

Ontvangen donaties   650    200 

Te activeren kosten Stroomfabriek   2.881    0 

Totaal inkomsten   4.531    452 

        

Bedrijfskosten        

Notariskosten 0    146   

Kosten bijeenkomsten 526    0   

Logo en publiciteit 2.427    153   

Overige algemene kosten 375    50   

Som der bedrijfskosten   3.328    349 

        

Bedrijfsresultaat   1.203    103 

        

Financiële baten en lasten   -122    -42 

Resultaat na belastingen   1.081    61 
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3. Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen 

Alle bedragen luiden in euro’s. De balanswaardering en de bepaling van het resultaat is 
geschied op basis van historische kosten. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
huishouding. 

Participaties 

 
Tot en met 31 december 2014 zijn 348 participaties à € 25 uitgegeven. 

Personeel 

De vennootschap had gedurende 2014 geen medewerkers in dienst. 
 

Ondertekening van de jaarrekening 

Wijk bij Duurstede, 21 mei 2015 
 
 
 
Het bestuur: 
 
H. Muis, voorzitter 
 
 
 
A.J. Willems, secretaris 
 
 
 
J.M. van Nobelen, penningmeester 
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Overige gegevens 
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1. Deskundigenonderzoek 

De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
deskundigenonderzoek op grond van artikel 396 lid 7 BW 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst 

In artikel 18 van de statuten van de coöperatie is het volgende opgenomen betreffende de 
winstbestemming:  
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 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. 

3. Voorstel resultaatbestemming over 2014 

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2014 ad € 1.081 toe te voegen aan de overige reserves.  


