Verslag ALV BRES
Datum: 23 november 2020
Locatie: Online via Google Meet
Tijd: 20:00 – 21:00
Aanwezig vanuit Bestuur: Ad Bijma, Joop van Hasselt, Paul Dielissen, Bram de Wit, Gerrit
Borgers, Joop Vaane
1. Opening en welkom door de voorzitter Ad Bijma
Om 20:04 opent Ad de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt uit hoe de
technische zaken werken en hoe we de vergadering het beste kunnen laten plaatsvinden.
Er waren in totaal 17 mensen in de vergadering, er waren ongeveer 30 aanmeldingen die
het om wat voor reden niet hebben gehaald.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 14-11-2019
Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen
en het verslag wordt geaccordeerd.
3. Verslag van de secretaris.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt geaccordeerd. Gerrit heeft dit opgesteld.
4. Ter goedkeuring: Jaarrekeningen 2019 van de coöperatie BRES en de
onderliggende BRES Realisatie BV
Toelichting door penningmeester Bram de Wit.
De PPT van de jaarrekening wordt getoond en toegelicht door Bram de Wit. Per saldo is er
een hogere omzet gedraaid, de algemene kosten waren lager. Per saldo een positief
resultaat, dit was ook het doel. Hierdoor hebben we een positief eigenvermogen weten te
realiseren.
2020, ook wij hebben last van Corona, onder andere werd toegezegde subsidie
teruggedraaid. De verwachting is met 10k verlies uit 2020 te komen.
2021 is nog een ‘vloeibare’ begroting want er zijn een aantal zaken waar we nog geen
harde afspraken voor hebben liggen.
De jaarrekening 2019 van de coöperatie. Ook deze is positief, iets hogere omzet omdat we
hier achterstand van de ledenadministratie hebben ingehaald.
Oordeel Raad van Toezicht door Wilbert Willems, voorzitter van de RvT waargenomen
door Marijke
Gedeeld wordt dat ze een goede toelichting hebben gehad op de jaarstukken van de BV en
de coöperatie. Deze zijn uitbreidt besproken en de Rvt heeft daar positief op gereageerd
en hebben daar helemaal mee ingestemd.
Niemand heeft opmerkingen en jaarrekening kan nu als goedgekeurd worden beschouwd.
5. Samenstelling Bestuur BRES en Raad van Toezicht.
Kandidaat lidmaatschap van Joop Vaane
Er wordt geen bezwaar gemaakt waarmee zijn rol als secretaris in het bestuur van BRES
definitief wordt. Gerrit Borgers wordt hierdoor ‘gewoon’ bestuurslid.
Oproep nieuw bestuurslid Raad van Toezicht BRES
Oproep voor nieuwe leden bij de raad van toezicht, met name voor de rol als secretaris.
Dit ten behoeve van de coöperatie en de leden.
Dit geldt ook voor het bestuur van BRES.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website of bij Ad Bijma.
6. Ter bespreking: BRES en Corona:
Begroting 2020 (aanpassingen subsidie gemeente Breda vanwege corona)
Is door Bram de Wit al deels behandeld. Niet alleen aantal KTG’s aanmerkelijk moeten
verminderen door Corona ook andere activiteiten zoals de Greenhopper. Op gegeven
moment hebben we ook richtlijnen opgesteld. Veel activiteiten liggen nu nagenoeg stil.
Volgend jaar kunnen we hopelijk weer snel starten.
De Greenhopper staat in de stalling voor het grootste deel van dit jaar. Hopelijk kan deze
begin volgend jaar weer uit de stalling. Wanneer hij er uit mag gaan we dat laten weten en
gaan we hier voor weer zorgen voor promotie.
Vlak voor Q4 heeft de gemeente Breda laten weten dat een deel van de subsidie wordt
ingehouden en doorgeschoven naar 2021. In de begroting was deze subsidie wel
meegenomen.
Perspectief voor 2021.
Vanwege de onduidelijke Corona-omstandigheden en de grote onzekerheid die daarmee
gepaard gaat zullen we de financiële situatie mondeling toelichten op basis van de dan
bekende gegevens.
We gaan hoopvol 2021 in, het perspectief is niet geheel duidelijk maar zodra het kan gaan
we weer volledig aan de slag.
7. Ter besluitvorming: overeenkomst met Greenchoice als energieleverancier
In 2019 liep de in 2016 afgesloten overeenkomst met de Bredase energieleverancier
Hezelaer af. Op verzoek van diverse leden, die Hezelaer onvoldoende ‘groen’ vonden heeft
het bestuur diverse opties bekeken en uiteindelijk een potentiële nieuwe partner
gevonden in Greenchoice.
Afgelopen jaren is samengewerkt met de Bredase energiemaatschappij Hezelaer. Dat kwam
door deelname van BRES aan windpark Hazeldonk. Hezelaer nam deze energie af en
daarom leek het goed met hen samen te werken en de lijnen kort te houden. We hebben
diverse vragen van leden gehad en vernomen dat ze Hezelaer niet groen genoeg vonden.
Toen zijn we opzoek gegaan naar alternatieven. Hier kwam Greenchoice uit naar voren.
Alle leden die overstappen kunnen overstappen en lid worden van Greenchoice, hiermee
krijgt de coöperatie ook een vergoeding per lid.
Waarom Greenchoice
- Ze staan hoog op ladder van groene energieleveranciers. Moment van keuze toen was
Greenchoice 91% nu 82% wel nog top 8 in NL. Niet hoogst scorende maar wel hoog. 38%
groen is Hezelaer voor de zakelijke markt.
- Aantrekkelijke prijs voor BRES leden.
- Ondersteuning voor energie coöperaties.
- Handige app voor leden.
- Transparantie ledenpagina.
Het voorstel aan de leden is om deze verbinding aan te gaan. De vraag is of er vragen of
opmerkingen zijn. Pieter Koenraads: kunnen obligatiehouders ervan uitgaan dat ze 100%
groene stroom krijgen. Antwoord: de stroom bij Hezelaer is voor een deel van de
windmolens het is niet op te splitsen dat dit exact van de windmolen is. Groene stroom
moet daarentegen 100% groen zijn maar kan ook ergens anders vandaan komen.

Verder zijn er geen vragen. Het voorstel om deze overeenkomt met Greenchoice aan te
gaan wordt goedgekeurd. Dit belangrijke besluit is hierbij genomen. Info komt op de
website beschikbaar.
Dank aan bestuursleden Joop van Hasselt en Joop Vaane.
8. Ter informatie: belangrijkste projectontwikkelingen Energieloket Woonwijs Breda,
De Zon-projecten (Black & White, Zonnepark Nieuwveer, Manifest De Kracht van Zon),
Fonds Financiering verduurzaming eigen Woning (FFVEW, de opvolger van wat
voorheen het Woningabonnement) Toelichting door Paul Dielissen, directie BRES
Realisatie BV.
Toelichting van ontwikkelingen afgelopen jaar bij BRES. Paul krijgt het woord.
Woonwijs is sinds februari in de lucht, wordt goed bezocht, hier kunnen bewoners terecht.
Hier spelen twee zaken. 1. Website is nog niet helemaal klaar, puntjes worden op de i
gezet. 2. De Gemeente is nog bezig om het beheer vorm te geven en in te richten. Zorgt
nu al voor meer KTG aanvragen.
Zon projecten B&W. Nog steeds in de fase om leden te werven. Nu rond de 70%, advies:
kijk op de site en geef het door aan iedereen die geïnteresseerd is.
Nieuwveer, ligt ter besluitvorming bij het bestuur. Zit in een afrondende fase.
Manifest De kracht van zon. Met drie Bredase energie coöperaties en Stichting Zonnebank
is dit manifest opgesteld. Belangrijk aspect hierin is betere samenwerking voor meer
zonneprojecten in Breda. In een bijeenkomst in de Nieuwe Veste is dit bekrachtigd. Alle
relevante partijen hebben hun handtekening gezet en spraken uit dat ze meer gaan doen
om zon te laten slagen.
FFVEW. Voormalig Woning abonnement, andere naam omdat met name abonnement
misleidend zou zijn. Het fonds heeft wat ontwikkelingen doorstaan. Het fonds begon met 5
miljoen en is teruggebracht naar 1,2 miljoen. Het betreft de verduurzaming van de
onrendabele top (deel wat niet gefinancierd kan worden) door aflossing uit besparing.
Mogelijk subsidie voor 20 woningen om een eerst pilot te draaien en te kijken of het gaat
werken zoals ingestoken is. Verwacht wordt volgend jaar hier deze pilot te draaien.
Geen vragen over deze projecten.
Het hele team met in het bijzonder de vrijwilligers/ energiecoaches van BRES worden
bedankt. Met daarin Paul als spil van de organisatie die een belangrijke rol speelt en ook
Claire Dekkers die veel werk verzet. Ook dank aan Derk, drijvende kracht achter BRES.
Yvonne Alewijnse en Etienne Roelofsma worden ook bedankt voor hun inzet.
Dank voor alle inzet in dit gemankeerde jaar, waarin we de activiteiten op een laag pitje
hebben moeten uitvoeren. We gaan proberen om straks weer op volle kracht te starten.
De deelnemers aan deze ALV worden bedankt.
9.

Rondvraag en Sluiting

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, zeer zeer hartelijk bedankt.
Namens Claire, ook dank voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Pieter; gezamenlijk inkoop zonnepanelen, is daar iets over te melden. Voor ons is het niet
duidelijk wat hier de status van is. Afgelopen jaar was de tweede ronde gezamenlijk
inkoop met ongeveer 120 aanmeldingen.

De vergadering wordt om 20:59 gesloten met hartelijk dank aan alle deelnemers.

