
Verslag van de vergadering van de ledenvergadering van ECB (Energie 

Cooperatie Bredevoort) dd. 10 april 2019. 
 

Aanwezig 40 leden 

1. Opening door de voorzitter, Bert Weevers.  

2. AGEM: Thijs Huls: uitleg over werkwijze terugontvangen van energiebelasting. Het heldere 

betoog wordt ondersteund door de getoonde dia’s die ook op de site zullen worden 

gepubliceerd. Alle leden krijgen een persoonlijke brief van AGEM waarin de werkwijze en de 

mogelijkheden uiteengezet zullen zijn.  

3. Verslag van de ALV dd. 12 december 2018 is akkoord. 

4. Jaarverslag 2018. Zonder bespreking akkoord. 

5. Financiële jaarstukken. 

De penningmeester licht e.e.a. toe v.w.b. de jaarrekening. Hij deelt de prijs per paneel mee. 

Die is gedaald van de aanvankelijk berekende 270,00 (dat bedrag is in december 2018 ook 

genoemd) naar 230,00 per stuk. Het verschil van 40,00 per paneel wordt in 2 delen aan de 

deelnemers terugbetaald: 30,00 voor 1 mei en 10,00 na ontvangst van het laatste deel van 

de provinciale subsidie.  

6. Kascontrole.  

Jan Brethouwer en Marcel van den Berg hebben controle uitgevoerd. Marcel rapporteert dat 

de administratie er goed uitziet en stelt voor de penningmeester en het hele bestuur 

decharge te verlenen. Dat voorstel wordt door de leden overgenomen. Ook wordt 

geaccepteerd het voorstel om de kascommissie voor de controle over 2019 uit dezelfde 2 

leden te laten bestaan.  

7. Status en planning 

Er is een overeenkomst voor 5 jaar gesloten met AGEM voor de vaste prijs van te leveren 

stroom.  

Oplevering van de werkende installatie wordt nu verwacht in week 21 d.w.z. 24 mei (basis: 

informatie van Liander en Tenten).  

8. Bestuur. 

Conform voorstel worden bestuursleden herbenoemd. (Kingma en Scholten).  

9. Rondvraag. 

Inzake alle panelen op alle daken geldt dat de contracten 15 jaar lopen. Daarna wordt ECB in 

principe geliquideerd en blijven de panelen op de daken in het bezit van de eigenaren van de 

daken, tenzij zich dan andere opties voordoen. 

10. Sluiting.  


