Notulen ALV mei 2019:

1. Opening en welkom door de voorzitter (Ad Bijma)
2. Gesprek met Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta.
Thema: de rol van het Waterschap in de energietransitie en de mogelijkheden voor
samenwerking tussen Waterschap en energiecoöperaties zoals BRES.

Belangrijkste conclusie is dat het Waterschap graag kennis en ruimte ter beschikking
stelt en mee wil werken aan duurzame energie winning. Het Waterschap zal zelf
geen energie leverancier worden, Samenwerking met Bres is daarmee zeer goed
denkbaar. De contact basis is gelegd.
Deel 2: 21.15 – 22.15 uur
3. Verslag ALV 8 november 2018
Geen opmerkingen

4. Verslag van de secretaris (Gerrit Borgers is zelf verhinderd i.v.m. vakantie)
Geen opmerkingen.

5. Samenstelling bestuur: introductie kandidaat voor de functie van secretaris:
Gijsbert Verweij.
zoals gebruikelijk eerst een half jaar meedraaien en daarna wordt besloten
Gijsbert Verweij officieel bestuurslid wordt als .
Raad van Toezicht: de heer Willems vraagt of de RvT ook een rol heeft in
bestuursleden. Dat wordt bevestigd door dhr Bijma. Verder geeft de heer Willems
aan dat er een passieve vacature is in de RvT ( min 3 max 5 leden)
6. Financiën
De heer de Wit presenteert de Cijfers 2018 zijn aanzienlijk beter dan jaar 2017,

ze zijn nog in concept maar zullen nauwelijks afwijken van de definitieve cijfers
De accountants verklaring laat op zich wachten tot de definitieve subsidie
toekenning door de gemeente heeft plaats gevonden. Er is geen reden aan te
nemen dat daarin iets veranderd.
Het resultaat is positief in 2018 door substantiële omzet verhoging met als
gevolg dat er een positief resultaat is van 15.000 euro.
Coöperatie:
omzet bestaat uit contributies. Administratie is bijna op orde dan krijgt iedereen
een factuur. Dit zal leden tot iets meer omzet maar niet voldoende
Vraag: Hoeveel leden zijn er?
Het is niet duidelijk en ook moeilijk boven tafel te krijgen hoeveel leden er zijn.
Deze informatie zit in een oud systeem. Het uitzoek werk loopt achter door omdat
er kosten bespaard moesten worden. Dat gaat op dit jaar op orde komen door
een andere leden administratie op te zetten. Vorig jaar heeft inderdaad niet
iedereen een factuur gehad. Nu op papier 160 leden, betalende leden 60.

Energie coach: inkomsten van de energie coaches zitten in de BV. voor 2 of 3
Om aan de vraag naar huis bezoeken van energie coaches te kunnen is er vraag
naar extra warmte camera’s. Kan dat niet met de inkomsten van deze
gesprekken? De investering wordt nu niet beantwoord. Kan het bestuur dit
meenemen in de begroting (900 euro per camera).
Paul vraagt om mogelijk huur van professionele warmte camera’s (35.000 euro
per stuk). Bres camera’s kunnen alleen grote temp verschillen verwerken. Dus als
het buiten te warm is, is een warmte scan niet mogelijk.

Wat is de status van de latente BTW schuld. Volgens Bram geen risico.
Oplossen kost veel geld in expertise voordat je naar de belasting dienst kun
gaan. Terwijl het risico laag is. Bram bied aan om hier samen met Naam? naar te
kijken

Benadrukt wordt dat het Bestuur moet iets doen ivm terugkerend te kort in bij de
coöperatie van ongeveer 2000 euro. Dat betekend dat er 80 leden bij moeten
komen. Eigenlijk rekening houden met 4000 te kort dus 160 leden erbij
Vraag: wat houden de algemene kosten in: administratie kosten en verder
accountants kosten en de jaarrekening 25% vd kosten gaan naar de coöperatie.
Wellicht te hoog. Overwogen kan worden om te komen tot andere verdeelsleutel.
7. Definitieve afronding financieel jaarverslag/accountantsrapportage 2017
(mondelinge toelichting).
8. Financieel jaarverslag/ concept accountantsrapportage 2018. (bijlage volgt nog)
Besproken bij 6
9. Verklaring van de Raad van Toezicht.
eerder geen goedkeuring door RVT na toekenning van de subsidie van de
provincie voor 2017. Is er nu wel dus is eer goedkeuring van de RVT. Deze brief
van de RvT had bij de ALV stukken moeten zitten.
RvT heeft over 2018 het zelfde soort probleem namelijk: gemeente geeft geen
duidelijkheid over subsidie daarom nog geen van de RvT goedkeuring op de
cijfers 2018.RvT geeft pas goedkeuring nadat de accountant dat ook doet.
Daarna overlegd RVT met bestuur
Vraag rvt voor mandaat goedkeuring van de ALV zodat we achteraf niet terug
hoeven te komen
ALV gaat akkoord met mogelijk uitstel van de deponeren jaarstukken
ALV verleent ook de wettelijke vereiste toestemming voor uitstel deponering van
de cijfers met 6 maanden gerekend na eind mei.

10. Actuele begroting 2019 (bijlage volgt nog)

Totale inkomsten 220.000 euro wat zit in Greenhopper: salaris kosten 180.000

euro na aftrek overige kosten blijft een positief resultaat van 15 tot 20.000 euro
over.
Begroting strategisch plan wijkt af van budget door steeds wijzigende plannen vd
gemeente dus budget is meest actueel en overigens ook alweer verouderd.

Er is geen begroting van de coöperatie, vrijwel gelijk aan vorig jaar en 80 nieuwe
leden

11. Kort verslag van gesprekken met raadsfracties en wethouder Bos i.v.m.
raadsbehandeling voorjaarsnota (mondeling)

Stevige gesprekken gevoerd met de fracties en wethouders en het blijkt dat de
prioriteiten en doelstellingen van Bres niet parallel lopen met die van de
gemeente. Duidelijk aangegeven wat er niet gebeurd indien er niet het gevraagde
budget 190 k wordt toegekend maar 60K . Consequentie: in het najaar 2019 is
er geen inzet meer in de wijken door budget korting
Na veel praten is er nog 25k euro vrij gemaakt voor green hopper. Een
samenwerkingsproject tussen de gemeente en Bres, het mobiele
voorlichtingscentrum. Dit heeft meer dan 200 bezoekkers getrokken in het 1ste
kwartaal van 2019 waarvoor Bres de complimenten van de gemeente heeft
gekregen.
Er blijven gesprekken gevoerd worden om te zorgen dat de gemeente op de
begroting van 2020 een bedrag opneemt i.p.v. een p.m. post.

Groenplein is een breed opgezet duurzaamheidscentrum voor de gemeente
Breda gestart in 2018. Eerst heeft men voor 2019 ambtelijk nog 40 K toegezegd,
wat overigens veel te weinig is. Het zou dan wel betrekking hebben op een
smalle agenda betreffende energie transitie. Nu gaat het duurzaamheidscentrum
alleen door als digitaal loket.

Groenplein stop dus. Digitaal loket gaat vooralsnog naar Greenhome

De heer Bijma heeft aangegeven dat ook Bres kan zorgen voor een Digitaal loket.
Gemeente gaat hier nog met Bres over praten.

college besluit maar moet nog naar de Raad
duurzaamheid leeft niet bij de gemeente. Men kiest nu meer voor jongeren beleid

Er moeten Wijk energie plannen komen, onze mensen hebben veel kennis van
de wijken door gesprekken. 2 wijk teams worden ingesteld (hoge vucht en …)
om tot een zinvol energie plan te komen voor die wijken.
Bres wil graag bijdragen met kennis in de overkoepelende organisatie mbt de
ontwikkeling van wijkplannen. Echter iemand heeft geld dus het is zeer
onduidelijk at er mogelijk is.
Jan: de gemeente stelt steeds teleur moet het bestuur niet zoeken naar andere
partners bijvoorbeeld nog maar voor 15% afhankelijk vd gemeente
Zelf gaan we kijken hoe we het geld anders kunnen verdelen zodat er zoveel
mogelijk kan door gaan. Zeker moet er ook gedacht worden aan het doorlaten
gaan van vrijwilligers werk.

12. Ledenwerving
In punt 13
Ledenwerving via keukentafel gesprekken
nieuwe lidmaatschapsvormen voor bedrijven en VVE
Via Flyers op diverse evenementen
maak je deeluit vaan een postcode roos moet je ook lidworden.
Vraag: is het mogelijkheid leden te werven via t nieuwe digitaal loket?

13. Strategiedocument en Businessplan BRES. Dit document vormt het kader van
projecten.
Plan wordt op de website geplaatst

De stand van zaken in het kort: door Paul:
•

Wijkaanpak particuliere woningen/overleg woningcorporatie

•

Greenhopper

•

Woningabonnement

•

Projecten Zon: zonnewijde Nieuwveer i.s.m. Waterschap, diverse VVE’s,
gezamenlijke inkoop.
In dit verband: heroverweging samenwerking Hezelaer/samenwerkingsrelatie
Greenchoice.

•

Breda aardgasvrij: opstellen van wijkplannen

•

Wind: nieuwe kans? Er komt 1 molen vrij die aan Bres wordt gegund

Bezoekers van de greenhopper registreren en vragen om lid te worden
iedereen kan zich aanmelden voor de aankoop van zonnepanelen
Sheets Paul toevoegen
waarom woning abonnement er net bij? Zit n de koelkast
Het financieringsmodel komt niet rond. Woning gebonden financiering maar komt
niet rond 2 mio (bzk) via de gemeente svm doet financiële toetsing.
ligt stil ivm beschikbaar komen van gelden

hezelaar leverd stroom aan leden er komt een alternatieve partij

14. Rondvraag en Sluiting
ad en Paul samen met ….. afspraak maken om te …………..
Man met Bril en krullen

Stichting bres wordt gebruikt voor vrijwilligers werk mbt subsidie gemeente. Er is geen juridische link
met andere Bres zaken
Nieuwe daken bij Breepark. Jan is er mee bezig.

