
 

Verslag:  Algemene Ledenvergadering Newecoop  
 
Datum: 21 februari 2019 
 
Aanwezig : 40 leden  
 
 

1. Opening 
Cor de Nijs, voorzitter, opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, ook de 
(nog) niet-leden. 

 
2. Mededelingen 
a. De regionale energiestrategie Midden- en Noord Limburg is van start. De 

gezamenlijke cooperaties doen hier aan mee.  
b. Periodiek wordt overlegd met de gemeente Nederweert en wethouder 

duurzaamheid.  
c. Het aantal leden is de 130 gepasseerd. 
d. Op 10 maart 2019 vindt een klimaatmars plaats in Den Haag. 
e. Er zijn geen ingekomen stukken 

 
     3.   Bestuursaangelegenheden 

a.  De functie van secretaris is vacant. Cor roept eenieder op mee te denken om 
deze functie in te vullen.  

b.  De werkgroepen Wind, Zon, Energiebesparing, Waterkracht (nieuw in 2019) 
en Communicatie draaien. Versterkingen zijn altijd welkom, dus geef je op. 

 
4. Jaarstukken 2018 en begroting 2019  
a. Maan Vaes wordt benoemd in de kascontrolecommissie en toetst samen met 

kascommissielid Jan van Nierop de jaarstukken 2018. Zittende 
commissieleden Ton Rijken en Henny de Laat zijn afgemeld voor deze ALV en 
verlenen toestemming aan de overige zittende kascommissieleden.  

b. Leo Roos, penningmeester, ligt de balans, winst- en verliesrekening toe. Uit 
de zaal volgen enkele vragen.  

c. Tip wordt gegeven om tijdens de volgende ALV een kwalitatieve beschrijving 
van de balans, W&V rekening en begroting ter verdere verduidelijking toe te 
voegen. Dit pakt het bestuur op (Actie Bestuur). 

d. Verzoek vanuit de leden is om aan de begroting waar mogelijk een meerjaren 
doorkijk toe te voegen. Dit pakt het bestuur op (Actie Bestuur). 

e. Voorgesteld wordt om in de volgende jaarstukken de Rentelening derden uit 
de V&W rekening te halen en te activeren op de balans. Het bestuur pakt dit 
op (Actie Bestuur).  

f. Het bestuur stelt aan de leden voor om het rentepercentage 2018 op 
windparticipaties vast te stellen op 5%. De leden gaan unaniem akkoord. 

g. Het bestuur stelt aan de leden voor om geen rente uit te keren, echter de rente 
bij te schrijven. Daar waar een participant toch rente uitgekeerd wil krijgen, 
verwend zij zich schriftelijk tot het bestuur. De leden gaan unaniem akkoord.  



 
5. Vaststellen kascontrole 
a. Kascontrolecommissie lid Jan van Nierop ligt de bevindingen van de 

kascontrolecommissie toe. De kascontrolecommissie stelt aan de ALV voor 
om het bestuur decharge te verlenen voor de jaarstukken 2018. De leden 
gaan unaniem akkoord en verlenen het bestuur decharge.  

b. Het bestuur dankt Ton Rijken voor zijn deelname aan de 
kascontrolecommissie. De ALV benoemt, naast de zittende 
kascontrolecommissieleden Jan van Nierop en Henny de Laat, lid Evert 
Heemstra in de kascontrolecommissie.  

c. De voorzitter bedankt Roel Hermans voor zijn professionele begeleiding van 
Newecoop bij het opstellen van de jaarstukken 2018.  
 

6. Jaarverslag 2018 en Beleidsplan 2019 
a. Het bestuur blikt middels het jaarverslag 2018 terug op het afgelopen jaar, en 

kijkt met het beleidsplan vooruit op het jaar 2019. Per pagina worden het 
jaarverslag en beleidsplan doorgenomen.  

b. Voorgesteld wordt om bij de commissies de namen van de commissieleden te 
vermelden. Het bestuur pakt dit op (Actie Bestuur). 

c. Voorgesteld wordt om in het vervolg het energieverbruik in gemeente 
Nederweert op te nemen in het jaarverslag. Het bestuur pakt dit op (Actie 
Bestuur).   

d. De ALV stelt het jaarverslag 2018 en beleidsplan 2019 unaniem vast.  
 
     7.  Stand van zaken Burgerwindpark Ospeldijk 

Albert Jansen, secretaris van Zuidenwind en nauw betrokken bij de bouw van 
het windpark, vervangt projectleider Andres Bauer voor een update. Het 
proces loopt voorspoedig. De vergunningen zijn afgegeven en de SDE 
subsidie beschikking is binnen. De uitkomst van het lopende bezwaar bij Raad 
van State wordt met vertrouwen afgewacht. De verhouding tussen Zuidenwind 
en Newecoop in Duurzame Energie Van Ons (DEVO) toegelicht alsook de 
onderhanden aandeelhoudersovereenkomst. Eind 2019 start naar verwachting 
de bouw van het windpark. 

 
      8. Stand van zaken collectief zonnedak De Winhoeve 

Cor licht de stand van zaken ten aanzien van het collectieve zonnedak toe. Op 
dit moment zijn 570 van de 600 panelen aan de man gebracht. Tot 1 maart 
kunnen mensen zich aanmelden. Voor de zomer is het postcoderoosproject 
naar verwachting afgerond. Een satelliet-coöperatie onder Newecoop is 
opgericht en van een bestuur voorzien.  
 

      9. Stand van zaken Energiebesparing 
Bart Jonkers vertelt over zijn werk als energiecoach. Hij geeft aan dat er een 
wachtrij bestaat voor energiescans. Het voornemen is om na de zomer van 
2019 het geharmoniseerde tarief voor energiescan, dat geldt voor de meeste 
Midden-Limburgse cooperaties, bij Newecoop te introduceren. 
 

    10. Stand van zaken Zonneweides 
De gemeente heeft het aantal projecten beperkt tot 2, en het pilots genoemd. 
Cor geeft aan dat Newecoop in gesprek is met de organisatoren van beide 



pilotprojecten voor zonneweides in Nederweert: 1 in Nederweert-Eind en 1 in 
Boeket. Beide projecten zijn grondgebonden. Cor concludeert dat, mocht het 
tot een samenwerking komen, het als een besluit in de ALV terugkomt (Actie 
bestuur).  
 

    11. Waterkracht 
Cor bespreekt de ideeën die Newecoop heeft voor het opwekken van energie 
in de krachtcentrale op Roeven. Het project staat nog in de kinderschoenen en 
er is een commissie Waterkracht geformeerd. Het project is beloftevol en ook 
de gemeente hecht belang aan een oplossing voor het behoud van dit 
monument.  
 

    12. Rondvraag 
 - 
  
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun deelname aan de 
vergadering en sluit de bijeenkomst.  
 
De avond wordt voorgezet met een presentatie van Hans Heijnen, directeur Natuur- 
en Milieufederatie Limburg. 
 
  



Besluitenlijst 
 

1. De werkgroep communicatie zorgt voor een goed documentenbeheer, ook op 
de site, met name t.a.v. de statuten, het Huishoudelijk reglement en het 
Participatiereglement 

 
2. Paul Emans is per 25 september 2019 bestuurslid aangewezen door de ALV 

 

3. Deelname van Leo Roos in het bestuur van DEVO heeft de instemming van  
de ALV 
 

4. Deelname van Cor de Nijs is het bestuur van Rescoop Limburg heeft de 
instemming van de ALV 
 

5. Het bestuur mag bij urgent geachte bestuursbenoemingen in diverse gremia 
iemand benoemen, mits onder vermelding van voorbehoud van instemming 
door de ALV 

 
 


