
 

 

 

 

Verslag ALV ZonneVogel dd 21-9-2021 

Op 21 september 2021 is de Algemene Ledenvergadering van ZonneVogel Coöperatie geweest. Dat 
was de zevende ALV in het bestaan van ZonneVogel. 

Behandeling jaarverslag en jaarrekening 

 Belastingperikelen. 
Vanaf 2020 is onze penningmeester in de Coronaperiode ziek geworden, waardoor een 
aantal aangiften niet/niet op tijd zijn gebeurd. Doordat we in de Coronaperiode elkaar 
nauwelijks gezien hebben is ook te weinig controle en ondersteuning vanuit het bestuur op 
zijn activiteiten geweest. De belastingdienst treedt sterk op tegen te late aangiften, met 
name bij de Vennootschapsbelasting: dat levert een boete op van € 2750,-.  Wij vinden die 
boete absurd hoog voor een coöperatie met een jaaromzet van nog geen € 5000. Wij hebben 
bezwaar aangetekend en zien de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet. Daarom is er 
ook geen voorziening voor betaling van deze boete opgenomen in de jaarrekening. 
 
De vergadering spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat dit is voorgevallen en 
ondersteunt de positie om bezwaar aan te tekenen. De vergadering is voorts van mening dat 
in een toelichting op de stukken moet worden opgenomen dat vooralsnog een boete is 
opgelegd. 
 

 In 2020 is er met de installaties op de schooldaken en met de opbrengst niets bijzonders 
gebeurd. De hoeveelheid zonnestraling varieert ieder jaar een beetje, net als de stroomprijs, 
en de energiebelasting die terug ontvangen wordt ook, waardoor de opbrengst voor de 
leden ook wat varieert. Over het jaar 2019 ontving u € 40,18 (€ 13,76 van de Coöperatie en € 
26,42 minder energiebelasting) en over 2020 wordt dat € 43,02 (€ 13,72 van de Coöperatie 
en € 29,30 minder energiebelasting). Zie ook verder voor de aangekondigde strubbelingen 
met de belastingdienst. 
 

 Bevindingen van de kascommissie en decharge van bestuur 
De kascommissie heeft geen afwijkingen aangetroffen. Onder dankzegging aan de leden van 
de kascommissie wordt het bestuur gedechargeerd. 
 

 Vaststelling betaling aan de leden 
Het bestuur doet het voorstel om in 2021 een bedrag te betalen aan de leden van € 13,72. 
Hierbij gaan we er van uit dat de problemen met de belastingdienst, d.w.z. de opgelegde 
boetes kwijtgescholden zullen worden. Daardoor verwachten we dat er geen/nauwelijks 
effect zal zijn op de financiële situatie en dat er dus ook geen voorzieningen getroffen 
hoeven te worden. Mocht dat tegenvallen dan kunnen we het volgend jaar opvangen. 
 
De vergadering gaat akkoord met de betaling aan de leden en keurt de jaarstukken, onder de 
voorwaarde van de op te nemen toelichting inzake de belastingen goed. 
 



 Benoeming bestuur en kascommissie. 
Om de problemen met de aangiften en afhandeling bij de belastingdienst in de toekomst te 
voorkomen versterken we de bestuursfunctie met administratieve ondersteuning van 
Monique Tielrooij. We moeten helaas afscheid nemen van Frans Duynstee, die al vanaf het 
begin sterk betrokken was bij ZonneVogel, o.a. bij het opstellen van de statuten en de 
jaarlijkse kascommissie. Het bestuur stelt voor om hem te vervangen door Peter van der 
Woude. De ALV gaat daarmee akkoord. 


