
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Energiek Schiedam 

27 april 2022 

 

 

Aanwezig 

Rob Tas, Jack Lelieveld, Ed Gloudi, Wim Bovy, Gijs Labaar, Jeannette Nieuwenhuizen, Baki Cimtay, 

Annelie Couvée-Kooyker, Marco de Laat, Krispijn Beek, Dolf Bierhuizen, Alexander van 

Steenderen en Hans van der Vlist. 

 

Bericht van verhindering 

Aart en Teja Schrijver, Anneleis van Veen, Frank de Rijcke, Ina Blans, Frits Nolet en Walther van 

Houten. 

 

Opening 

De agenda wordt vastgesteld. Gestart wordt met een korte voorstelronde. 

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Benoeming nieuwe bestuurslid 

De ALV stemt in met de benoeming van Annelie Couvée-Kooyker als lid van het bestuur van 

Energiek Schiedam. 

 

Krispijn Beek blijft lid van het bestuur zolang hij niet lid is van de gemeenteraad van Schiedam. 

Wel stopt hij met zijn werkzaamheden als penningmeester.  



 

Marco de Laat zal binnen het bestuur de rol van penningmeester op zich nemen. 

 

Jaarverslag 2020/2021 

De ALV stemt in met het jaarverslag. Er zijn geen vragen en opmerkingen over dit verslag. 

 

Verslag Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Huib Sneep, Reinier Scheeres en Gijs Labaar. Gijs 

brengt verslag uit. De commissie is aan de hand van de aanwezige overzichten en de 

bankafschriften tot het oordeel gekomen dat de jaarrekening 2021 een getrouw beeld geeft. De 

kascontrolecommissie heeft nog de volgende aanbevelingen: 

• Hanteer structureel en zorg voor uitbreiding van het ‘vier-ogen-principe’ bij grote 

betalingen en betalingen aan bestuursleden; 

• Kies en implementeer een boekhoudpakket om de penningmeester te ondersteunen; 

• Schoon de balansposten op. Hierdoor zal de balans uiteindelijk overzichtelijker worden. 

 

Vanwege corona is er vorig jaar geen controle geweest van de jaarrekening. Daarom heeft de 

kascontrolecommissie nu ook de boeken over 2020 gecontroleerd. De commissie adviseert de 

ALV de jaarrekeningen over 2020 en 2021 goed te keuren en de penningmeester decharge te 

verlenen. 

 

De kascommissie dankt de penningmeester voor zijn jarenlange inspanning. En wenst de nieuwe 

penningmeester veel succes met zijn taak.  

 

De vergadering heeft geen vragen aan Gijs. 

 

Jaarverslag 2020 

De vergadering keurt het jaarverslag goed en verleent het bestuur decharge over het gevoerde 

financiële beleid in 2020. 

 



Jaarverslag 2021 

Krispijn licht enkele posten nader toe: de Verkenning Binnenstad, de RRE-regeling en Zon op 

Wenneker. Naar aanleiding daarvan vraagt Wim Bovy of er een goede risicoanalyse is gemaakt 

van de onzekerheid in de energiemarkt en de mogelijke gevolgen voor onze exploitatie. Krispijn 

licht toe dat de risico’s voor Energiek Schiedam gering zijn. Maar het is zeker een aandachtspunt 

voor nieuwe projecten. 

 

De vergadering keurt de jaarrekening 2021 goed en verleent het bestuur decharge over het 

gevoerde financiële beleid in 2021. 

 

Jaarplan 2022/2023 

Rob vraagt naar het huidige aantal leden. Alexander geeft aan dat wij 129 betalende leden hebben. 

Rob geeft aan niet zo tevreden te zijn over de opzet van het Energiecafé dat samen met Be Solar is 

georganiseerd; dit was volgens hem te veel een ‘Be Solar-promotie’. Afgesproken wordt hierop bij 

volgende energiecafés alert te zijn. De energiecafés zijn primair gericht op kennisoverdracht. De 

inhoud moet gericht zijn op de energietransitie, niet op promotie van een product of de producent. 

 

Wim en Ed vragen of Energiek Schiedam zich niet veel meer moet bezighouden met hoe mensen 

omgaan met energie. We hebben hier een visie op, moeten we die niet meer onder de 

Schiedammers bekendmaken? Alexander wijst op de notitie Wat voor een coöperatie willen we 

zijn?, die in de vorige ALV is vastgesteld (bijgevoegd aan het eind van dit verslag). Daarin staat 

duidelijke dat onze eerste focus ligt op het realiseren van duurzame-energieprojecten. 

Kennisoverdracht is een tweede aandachtspunt. 

Naar aanleiding van deze discussie en het voorstel om inloopavonden te organiseren voor de 

leden wordt afgesproken eerst middels een enquête de behoefte van de leden goed te 

inventariseren. 

 

De vergadering stemt verder in met het jaarplan. De beslissing over inloopavonden c.a. wordt 

afhankelijk gemaakt van de resultaten van de enquête. 

 

Begroting 2022-2023 

Rob vraagt aandacht voor eventuele subsidiemogelijkheden bijv. voor de Energiecafés. 

 



Er zijn verder geen vragen.  

 

De vergadering stelt de begroting vast. 

 

Deelname in de Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR) 

Hans geeft nadere toelichting over deelname van Energiek Schiedam in de Regionale 

Energiecoöperatie Rijnmond (ECR). Inmiddels is duidelijk dat alle energiecoöperaties in de regio 

Rijnmond – met uitzondering van Krimpen – deze krachtenbundeling zinvol vinden. De ECR kan 

grote projecten waar een individuele coöperatie te weinig menskracht of expertise voor heeft, 

mogelijk maken. Regionale samenwerking om lokaal sterker te worden: coöperaties helpen elkaar 

of huren samen expertise of projectmanagement in. Ook (voor)financiering via een 

ontwikkelfonds is mogelijk. 

Beslissingen over door ons bij de ECR in te dienen projecten zullen altijd aan de ALV van Energiek 

Schiedam ter goedkeuring worden voorgelegd.  

De ALV  besluit lid te worden van de Energiecoöperatie Rijnmond. Dit lidmaatschap zal omstreeks 

1 juni 2022 ingaan, afhankelijk van de formele oprichtingsdatum. 

 

Projecten 

Dolf geeft een korte toelichting op de stand van zaken rondom lopende projecten. 

• Wind op Vijfsluizen: De planning is ruim anderhalf jaar doorgeschoven. De gemeente 

Schiedam en de provincie Zuid-Holland gaan de geluidscontouren in het gebied herzien 

en de gemeente maakt een visie op windenergie. Mede daardoor is de vergunning nog 

niet aangevraagd. Op basis van de business case is Windvogel niet geïnteresseerd in 

deelname in de exploitatie. De bedoeling is nu het project in te brengen bij de ECR (zie 

punt hiervoor) en het later dit jaar weer op te pakken. 

• Zon op Scholen: Twee scholen gaan met Energiek Schiedam, Primo en SIKO aan de slag 

om zonnedaken te realiseren. Het gaat om De Klinker in Noord en Kindcentrum 

Nieuwland/Ababil in Nieuwland. De SDE+-subsidie is eind maart 2022 aan Energiek 

Schiedam toegekend. De scholen verduurzamen hun stroomvraag en besparen op hun 

energierekening. Het deel dat wordt bespaard, wordt geïnvesteerd in lesprogramma’s 

over duurzaamheid. In mei worden op kosten van Primo en SIKO schouwen uitgevoerd. 

Dan weten we hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden en hoeveel de scholen 

kunnen besparen. De panelen worden na 15 jaar eigendom van de scholen. Energiek 

Schiedam faciliteert: we verzorgen tegen een jaarlijkse fee de crowdfunding, de 

technische realisatie en het beheer en de exploitatie. 



• Zon in de Binnenstad: de onderzoeksopdracht van de gemeente aan Energiek Schiedam 

is afgerond. Inge Albregtse-Wijgerse en Baki Cimtay hebben in maart de resultaten aan 

de gemeente aangeboden. Er liggen kansen voor zonnedaken op onder meer De Passage, 

het appartementencomplex aan de ’s Gravelandseweg. 

• Zon op VvE’s: Het Platform VvE Schiedam organiseert op 24 mei een bijeenkomst in De 

Vijf Molens. Energiek Schiedam presenteert daar het werkboekje Zon op VvE’s en bij 

interesse volgen we dit op. 

• Zon op A4 Tunneldak: geen ontwikkelingen te melden, in het najaar gaan we verder. Ook 

dit project brengen we in de nieuwe ECR in. Om dit van de grond te krijgen is 

samenwerking nodig met Rijkswaterstaat/RVB, provincie Zuid-Holland, gemeente 

Schiedam en een energiebedrijf (om | nieuwe energie of Greenchoice). 

 

Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 



 

Wat voor een coöperatie willen we zijn? 
 

Zon en Wind 
 

Energiek Schiedam wil een bijdrage leveren aan een duurzaam Schiedam. Wij zijn een 

coöperatieve vereniging van en voor Schiedammers en we vinden het belangrijk dat 

iedere Schiedammer die dat wil hieraan kan bijdragen. Daarom staat onze coöperatie 

open voor alle Schiedammers en Schiedamse bedrijven die een bijdrage willen leveren 

aan de doelstelling van een klimaatneutraal Schiedam.  

 

Energiek Schiedam is een vereniging met winstoogmerk. De gemaakte winst investeren 

we in de energietransitie in Schiedam. Leden beslissen over de besteding van de winst. 

Wij richten ons op zon en wind. We ontwikkelen collectieve energieopwekprojecten, 

zoals Zon op Wenneker en Zon op De Erker. Leden hebben de kans om deel te nemen in 

projecten door deze te financieren, via leningen of door eigen vermogen in te brengen. 

Zij ontvangen een vergoeding over hun investering. Deze vergoeding kan de vorm 

krijgen van geld of de vorm van energie. De leden van Energiek Schiedam beslissen 

samen wat er met de overblijvende winst gedaan wordt. Bij voorkeur wordt dit besteed 

aan andere projecten die de energietransitie in Schiedam vooruithelpen.   

De coöperatie wil bij de realisatie en exploitatie waar mogelijk en zinvol samenwerken 

met andere partijen in de stad. Ook willen van initiatieven van anderen in Schiedam 

(bijvoorbeeld buurtcollectieven) ondersteunen. 

 

Kennis delen 
 

Wij richten ons op collectieve projecten, maar delen onze kennis en ervaring ook met 

individuele Schiedammers. Veel huiseigenaren en huurders worstelen met de vraag 

welke maatregelen ze kunnen nemen in hun huis of buurt om energie te besparen. Om 

Schiedammers die zelf aan de slag willen te helpen, hebben wij energiecoaches 

opgeleid.  Iedere Schiedammer die dat wil kan gratis een beroep op hen doen. Op onze 

website staat een aanvraagformulier.  

Wij delen onze kennis ook tijdens energiecafés op laagdrempelige plekken in de stad. 

 



 

Service aan derden 
 

Energiek Schiedam biedt de mogelijkheid om tegen een kostenvergoeding de 

administratie te doen voor collectieve energie-initiatieven in Schiedam, zoals een 

postcoderoosproject of zon op een basisschool. Dit kunnen ook initiatieven zijn die los 

staan van Energiek Schiedam.  
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