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Jaarverslag	2015 
In 2015 is het bestuur van EWEC, al dan niet aangevuld met adviseurs, ruim 10 keer bij 
elkaar geweest. En daar tussendoor waren er overleggen met allerlei andere relaties: 
leveranciers, adviseurs, bankiers, journalisten… 
 

In januari is verschillende keren met een klein groepje 
gebrainstormd over een bedrijfsplan. De actuele versie staat op de 
website. Ook werd overleg gevoerd met notaris Sprenkels over een 
te vestigen opstalrecht voor de Stroomfabriek en over de statuten. 
Joke van Nobelen, afkomstig van Volksbelang, stelt zich kandidaat 
voor de functie van penningmeester in het bestuur. De 
EigenWijkse gaat meedenken bij het opstellen van een nieuwe 
Milieubeleidsplan, het eerste ‘Worldcafé’ is in januari. Voorzitter 

Henk Muis wordt ook voorzitter van de gemeentelijke burgerwerkgroep Duurzame Energie. 
 
In februari wordt verschillende keren overlegd over 
samenwerking met DE Unie. In maart besluiten we 
een contract te tekenen voor het ‘op-eigen-benen 
model’. In de lop van het jaar worden nog diverse 
overleggen en instructiebijeenkomsten bij DE Unie 
gevolgd. Er zijn gesprekken met nog twee kandidaat 
bestuursleden: Martine Schielein en Jan Bogerd. 
Sarida van der Meer komt als vrijwilliger het bestuur 
bijstaan en is verantwoordelijk voor de 
klantencontacten. Ook gaat EWEC met een delegatie 
van andere initiatiefnemers naar het hoofdkantoor van 
Stedin in Rotterdam in verband met een snellere aansluiting op het elektriciteitsnet. Een 
delegatie van de Christen Unie uit Katwijk komt bij ons poolshoogte nemen over hoe wij de 
energietransitie aanpakken. 
 
Op 17 maart komt het bericht dat de aangevraagde 
SDE subsidie voor de Stroomfabriek is toegekend: we 
kunnen verder! In korte tijd worden de contracten 
met de investeerders opgesteld, afgedrukt en 
rondgebracht. Het geld stroomt snel binnen. Ook 
gaat de opdracht uit naar Stedin voor de benodigde 
verzwaarde aansluiting. De Wijkse firma Van der Sijs 
krijgt de opdracht voor de Stroomfabriek. Er is een 
overleg met de Rabobank over samenwerking maar 
dat levert vooralsnog geen concrete afspraken op. Jan Bogerd besluit toe te treden tot het 
bestuur. In maart is ook een kennismakingsgesprek met de firma de Wolff die al veel 
windenergieprojecten gerealiseerd heeft in Nederland en kennelijk ook belangstelling heeft 
voor Wijk. 
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Gedurende het jaar is EWEC present bij verschillende 
bijeenkomsten van Hieropgewekt om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Ook bij het grote congres op 20 november in Den Haag 
is een ruime vertegenwoordiging van EWEC aanwezig. Er wordt 
regelmatig overlegd met Utrechts Landschap en de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij over de concrete realisatie van 
de Stroomfabriek. Op 16 april zijn we genomineerd voor de P-nuts 
award in Tilburg voor mooiste coöperatie, we worden 2e. 

 
Op 30 april wordt het contract met 
Revius getekend en in de eerste week 
van mei zijn door het Wijkse bedrijf 
Volt4U de 165 zonnepanelen 
geplaatst. De investering was deels 

door crowdfunding bijeen gebracht: binnen vier dagen werd 
voor € 30.000 ingelegd! Het vermogen bedraagt 43 

kiloWattpiek. De installatie wordt 15 jaar lang door Greenspread 
geëxploiteerd. Alle stroom, zo’n 38.500 kiloWatturen per jaar, wordt 
door de school zelf gebruikt.  
Op 21 mei is de Algemene Leden Vergadering, gevolgd door een 
Energiecafé met o.a. een live verbinding met Brendan de Graaf van 
DE Unie. 
 

In mei blijkt dat de constructie van de Stroomfabriek toch meer verstevigd moet worden dan 
in eerste instantie gedacht. Ook de Stedin blijkt veel meer tijd nodig te hebben om de bestelde 
aansluiting te leveren. Toch besluiten we het geplande ‘opleverfeest’ op de langste dag (21 
juni) door te laten gaan. Martine doet hier een geweldige klus. 
 
In juni gaat een groep mensen vanuit Climate KIC aan de slag om te kijken hoe Mariënhoeve 
verduurzaamd kan worden, te beginnen met zonne-energie. De directeur van Volksbelang, 
waar al langer gesprekken mee liepen, spreekt uit dat hij graag zonne-energie beschikbaar wil 
krijgen voor alle huurders. Er wordt een 
projectvoorstel gemaakt voor een nieuwe website en 
klantbeheersysteem. Rabo wordt gevraagd 
financieel te ondersteunen maar dat wordt helaas 
afgewezen. Op 21 juni is het feest op de 
Stroomfabriek. De jongste en de oudste 
investeerders onthullen samen met burgemeester 
Tjapko Poppens het eerste paneel. Er komen die 
zondag zo’n 200 tot 300 mensen kijken! 

 
Augustus is vakantie maar de jongens van Van der Sijs leggen de panelen op de 
steenfabriek nadat al het extra laswerk klaar is. 
 
In september geeft Boy Brantjes te kennen wel in het bestuur te willen voor 
communicatie. Onze eerdere kandidaat Martine trok zich voor deze functie 
terug. Ook in september beginnen we met klanten werven. We staan met een 
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stand op Kleurrijk Wijk. Eind september wordt eindelijk de 
Stroomfabriek, die in augustus al klaar was en opgeleverd door de 
Wijkse firma Van der Sijs, aangesloten op het elektriciteitsnet. En 
meteen draait hij als een tierelier! 
 
In oktober doen we een tweetal aanvragen voor ‘aanjaaggeld’ bij 

de Provincie Utrecht, via de NMU. We krijgen € 6000 euro voor het 
opstarten van Mariënhoeve (daar gaat Tineke Weide mee aan de slag) en 
€ 5000 om het PV project met Volksbelang verder vorm te geven. Henk 
houdt een presentatie voor Rabo mensen in het kader van Global 
Sustainability Day. 
 

Op 26 november houden we opnieuw een ALV met 
aansluitend Energiecafé met de NOS weerman Peter 
Kuipers Munneke. Het opstalrecht voor de 
Stroomfabriek is uiteindelijk ook formeel geregeld. 
Wilfred ten Heuvel gaat aan de slag met website en 
klantenbeheersysteem. Begin november loopt een 
aantal mensen van EWEC (Tineke, Henk) met Marjan 
Minnesma een eindje mee in de Climate Miles naar 
Parijs. 
 
 

In december geeft Henk een presentatie op de TU Delft, 
afdeling Bouwkunde, over de EWEC en de Stroomfabriek 
in het kader van ‘Nederland wordt anders’. Op 9 
december krijgen we de Vrijwilligersprijs 2015 uitgereikt in 
het gemeentehuis.  
De laatste maanden zijn de gesprekken met Volksbelang 
intensiever geworden. 
Esger Schouten is 
ingehuurd voor de 

business case. We gaan voor een hybride model: salderen 
achter de meter waar dat kan (Wocozon) en de rest 
Postcoderoos model. Op 21 december wordt Volksbelang 
klant voor al haar collectieve aansluitingen, samen zitten we 
nu op bijna 100 aansluitingen en hebben we ruim 150 leden. 
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Jaarrekening	2015	

1. Balans per 31 december 2015 

(na verwerking voorstel winstbestemming) 
 
ACTIVA 31-12-2015  31-12-2014 

 €       
VASTE ACTIVA        
Project Stroomfabriek 177.898       
Pakket Nexant 5.250       
   183.148    2.881 
VLOTTENDE ACTIVA        
Te vorderen BTW       504 
Debiteuren 743       
Vooruitbetaalde kosten 190       
   933     
Liquide middelen        
Rekening Courant 10.834    649   
Spaarrekening 47    5.808   
   10.881    6.457 
        
Totaal activa   194.962    9.842 
        
PASSIVA        
        
EIGEN VERMOGEN        
Inleggelden  10.400    8.700   
Overige reserves 1.142    1.142   
Resultaat 2015 3.011       
   14.553    9.842 
VASTE PASSIVA        
Stroomfabriek 176.750       
Reserve Stroomfabriek 2.764       
   179.514     
KORTLOPENDE SCHULDEN        
Handelscrediteuren 491       
Af te dragen BTW 404       
   895     
        
Totaal passiva   194.962    9.842 
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Jaarrekening	2015	

2. Winst- en verliesrekening over 2015 

 

 

 2015  2014 
 €       
        
Contributies 1.485      1.000 
Ontvangen donaties 4.161      650 
Te activeren kosten Stroomfabriek       2.881 
Bijdragen klantenwerving DE Unie 279       
Rente over spaargeld 39       
   5.964     
Opbrengst stroomfabriek 1.061       
SDE subsidie Stroomfabriek 2.652       
   3.713     
        
Opleveringsfeest Stroomfabriek   955     
        
Totaal inkomsten   10.632    4.531 
        
Bedrijfskosten        
Bestuurskosten 157    0   
Kantoorkosten 64       
Kosten Algemene Leden 
Vergaderingen 262    526   

Afschrijving Nexant DE Unie 1.750       
Marketing en communicatie 394    2.427   
Overige algemene kosten 355    375   
Som der bedrijfskosten   2.981    3.328 
        
Overige lasten        
Opleveringsfeest Stroomfabriek 927       
Jaarlijkse kosten Stroomfabriek 950       
Reservering Stroomfabriek 2.764       
   4.641     
        
Bedrijfsresultaat   3.010    1.203 
        
Financiële baten en lasten   0    -122 
Resultaat na belastingen   3.010    1.081 
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Jaarrekening	2015	

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.  

Balans 

Niet uit de balans blijkende verplichting: aanschaf pakket Nexant € 3.000. 

Liquide middelen 

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

Inleggelden 

Op 31 december 2015 is de stand van de inleggelden 425 maal  € 25,-. 

Personeel 

De coöperatie had gedurende 2015 geen medewerkers in dienst. 
 

Ondertekening van de jaarrekening 

Wijk bij Duurstede, 26 mei 2016 
 
 
 

Het bestuur: 
 

H. Muis, voorzitter 
 
 
 

A.J. Willems, secretaris 
 
 
 

J.M. van Nobelen, penningmeester 
 
 

J. Bogerd, lid 
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Jaarrekening	2015	

Overige gegevens 

 

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 2015 

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2015 ad € 3.010 toe te voegen aan de overige reserves.  


