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Overzicht presentatie 

• Jaaroverzicht, wat is er gebeurd 

• Openstaande punten 

• Bestuurssamenstelling 

• StroomProductie 

• Financiële situatie, Financieel verslag 

• Kascommissie 

• Voorstel uitbetaling en reservering 

• Inleveren panelen 

• Afrekening leveranciers 



Jaaroverzicht 
• 30-4-14: alle panelen gelegd 

• 14-8-14: Akkoord van fiscus 

• 29-8-14: ENMS aangsloten 

• 22-9-14: ESH aangesloten 

• 10-11-14: internet bewaking ESH 

• 26-11-14: Veiligheidsprobleem (29-4-15 

opgelost) 

• 15-10-14: omzetting aansluiting ESH (24-

3-15 gerealiseerd) 



Openstaande punten 

• Informatiedisplays op scholen 

-ESH: mikken op gebruik van bestaande 

displays 

-ENMS: nog in overleg 

• Afrekening verlaagd Tarief door 

leveranciers (apart punt in agenda) 

• Diverse kleine puntjes 



Bestuur 

• Het bestuur van ZonneVogel Cooperatie is 

gelijk aan dat van Vogelwijk Energie(k) 

• Dus: benoeming  



Stroomproductie 

• Gerealiseerd in 2014:  

ESH : 4098 kWh, ENMS: 4465 kWh 

 €   289,15   €  315,50 

 

• Gepland was:  

67900 kWh, € 4.800    per heel jaar 



Grafiek stroom productie 
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Productie in 2014 tot nu (ESH+ENMS) :  37228 kWh 

Gepland (business case) : 67932 kWh 



Productie referentiesite DH 
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Inleveren Panelen 
• Veiligheidsprobleem op dak ESH: 

19 panelen verwijderd, deze worden vergoed 

door Eneco tegen aanschafwaarde 

• De verdeling wie die 19 panelen inleveren is in 

principe gemaakt, nog niet alle bevestiging 

binnen. 

• Inleveraars krijgen € 400,00 per paneel 

teruggestort (van ons),  

 

• Er blijkt nog een wens te leven om meer panelen 

terug te geven WIE wil hebben? 

 



Afrekening leveranciers 

• Eneco: afrekening is in gang gezet 

• Greenchoice: toezegging gedaan 

• NLE/NEM: tegenstrijdig 

• Overigen: doen niet mee 

 

• Lang niet alle aangeschreven leden 

hebben gereageerd. 



Financieel verslag 

• Ons proces is nog niet vlekkeloos 

– Kascommissie nog niet benoemd, maar wel 

aan het werk 

– Toegestuurde jaarrekening was niet goed 

– Inmiddels wel goede jaarrekening; 

én beoordeeld door KasCie! 

 

die delen we nu uit en bespreken we 



Financieel verslag highlights 

Verlies en Winst 

• ZonneVogel ontvangt nog € 605,06 verkoop 

stroom. 

• We hebben een verlies geleden van € 293,82 

over 2014 (excl afschrijvingen) agv aanloop. 

• De opbrengst was lager dan over een vol jaar 

Verwachting 2015: € 3.900 (minder panelen, 

lagere prijs) 

• De kosten (over ¾ jaar) waren hoger (€898,88) , 

omdat er extra kosten Stedin waren.  

Verwachting 2015: (heel jaar) € 650 (+notaris) 



Verlies en Winst - Baten 
Alle bedragen Excl BTW 

Verlies en Winst  ZonneVogel  2014 

Alle bedragen hebben betrekking op periode 2014 

Baten en Lasten 2014     

Baten 

Stroomverkoop Eneco  €         605,06   te ontvangen in 2015  

Totaal baten  €         605,06  



Verlies en Winst - Lasten 
Lasten 

Bankkosten  €        100,35  incl Q4, betaald in 2015 

Stedin Meetbedrijf+Net  €        368,71  incl Q4, betaald in 2015 

Verzekering  €        429,82  3/4 van de facturen, vanaf 1-4-14 

 €      898,88  subtotaal werkelijke kosten 

 €     -293,82  saldo baten/lasten excl afschrijvingen 

afschrijvingen 2014  €     3.515,61  
afschrijving op panelen en omvormers; 

Totaal lasten  €     4.414,49  



Financieel verslag highlights 

Balans 

• Vooral afschrijvingen en overloop 2014/2015 

• Na terugbetaling kortlopende schulden rest nog 

ca € 13.000 in kas. 

Inhoudelijk: 

• Omvormers moeten (vermoedelijk) over 10 jaar 

worden vervangen; bedrag moet dan in kas zijn 

• Panelen gaan zeker 25 jr misschien wel 40 jr 

mee. Of en hoe vervangen: ?? 



Balans Activa 

Balans per 31-12-2014 

ACTIVA 2014 

            

Vaste Activa 

materiele activa       

  € 97.436,43  panelen per 1-4-14  

panelen € 94.513,34  €   2.923,09   afschrijving 2014 25jr  

  € 7.900,25  Omvormers per 1-4-14  

omvormers € 7.307,73  €      592,52   afschrijving 2014 10 jr  

subtot € 101.821,07   

 betaald minus afschrijving  

Vlottende activa 

Voorraden  €                -    

vorderingen  €        605,06  0,07066  Stroomverkoop 8.563kWh  

vooruitbetaalde kosten  €        143,27   1/4 verzekeringspremie  

liquide middelen  €   37.320,01   saldo bank 31-12-14  

Nog te ontvangen BTW  €                32,66   Stedin, betaald Q4 2014  

TOTAAL € 139.922,07 



Balans Passiva 
PASSIVA 2014 

              

Eigen vermogen 

gestort kapitaal 

 €     104.295,60  van leden tbv aanschaf panelen 

 €            14.104,40  van leden tbv reserve 

 €    118.400,00  

Saldo baten en lasten 2014  €      (3.809,43) 

Voorzieningen  €        1.000,00  mogelijk  nog te ontvangen factuur solarnova 

langlopende schulden 

kortlopende schulden  €           24.331,50  

 €         2.000,00  VwE, terugbetaald in 2015 

 €       22.092,00  Fonds 1818, terugbetaald in 2015 

 €            239,50  Stedin en bank kosten 2014, maar betaald 
in 2015 

TOTAAL  €    139.922,07  



Kascommissie 

• Het bestuur ZonneVogel stelt voor als 

kascommissie: 

• Loes Jalink en Peter Wit 

(zelfde als bij Vogelwijk Energie(k)) 

• Akkoord? 



Kascommissie 

• KasCie heeft al de jaarrekening 

beoordeeld en verslag opgesteld. 

•  Verslag KasCie 

 



Procedure vervolg 

• Procedure is niet conform statuten verlopen 

• Formeel kunnen de jaarstukken niet worden 

goedgekeurd, maar we vragen wel een principe-

instemming 

• Vervolg: we stellen correcte stukken op conform 

nu besproken 

• We schrijven een nieuwe ALV uit met 1 

agendapunt: “goedkeuring jaarrekening”. 

• Alternatief: schriftelijke afhandeling?? 



Voorstel reservering en 

uitbetaling 
• Redenatie 

• Extra ontvangen van de leden: € 14.104,40 

• We hebben in kas:  

– Activa minus schulden/voorz   = € 12.000 

• We houden in kas (reserve) 
– Reservering : >1 jaar productie (omzet)   =  €  6.000 

Productie in 2015 wordt ca € 3.900 

• Dus nu uit te keren   =  €  6.000 

per paneel:         €       20 

• Dit jaar geen winstuitkering 

 





VRAGEN?? 


