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Amsterdam, 30 juni 2015 

Verslag Ledenvergadering Zuiderlicht  

Datum:  25 juni 2015 19:00 – 22.00 uur  
Locatie:  IJburg College | Pampuslaan 1 |  1087HP | Amsterdam 
 
Aanwezig:  
Andrea van de Graaf, Aukje van Bezeij, Frank Boon, Lars van Gils, Layana Mokoginta, Linda 
Vosjan, Marga Sijmonsbergen, Marinus Knulst, Martine Verweij, Michel Vogler, Michael Turel, 
Pauline Westendorp, Radbouwd Williams, Martin Camphuijsen, Ria van Teeffelen, Ronald 
van Oijen, Toos Kossen, Willemien van de Hoogen, Yolanda Sikking, Yoram Krozer, Siward 
Zomer   
 
Bezoekers: Laurence, Inge Broere, , Jasper Kol, C, Meekel,R. Bullen, Willemien Lameris (?).  
 
 
19:00  - 20:15 Algemene ledenvergadering voor leden 
1. Opening. Iedereen zegt even wie hij/zij is en wat hij/zij uit deze bijeenkomst hoopt te 

halen. Een bloemlezing: een groep vormen, nu vaart maken / versnellen, vieren, aan 
doelstelling blijven vasthouden, ontmoeten. 
 

2. Vaststelling van de agenda – OK 
 

3. Mededelingen – geen 
 

4. Notulen Algemene ledenvergadering 25 november 2014 - worden goedgekeurd 
 

5. Stand van zaken door Frank Boon en Yolanda Sikking (communicatie) 
 

a. Aangesloten mensen, leden, projecten 
Het ledenaantal is sinds de laatste ALV bijna verdubbeld. De groei heeft zeker te 
maken met de realisatie van panelen op het IJburg College. 
 

b. Financiën 
Er is een duidelijke scheiding tussen geldstroom van leden en baten uit projecten 
en andere geldstromen als subsidies en bijvoorbeeld inkomsten uit wederverkoop 
die kunnen worden gebruikt als tegemoetkoming in de uren die gemaakt worden 
door werkgroepen van Zuiderlicht. 
 

c. Organisatie 
De winst die in 2013/2014 is gemaakt bedraagt 172 euro (uitsluitend de 
opbrengst van zonnepanelen). Daar staat tegenover dat al veel leden Zuiderlicht 
geld hebben geleend. Uitgedrukt in rent zou er 0,5% rente aan de leden kunnen 
worden uitgekeerd. 
 

d. Communicatie 
Zuiderlicht is er een paar keer met de koffiekar op uit getrokken en heeft 
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daarmee een aantal euroleden geworven. Een snelle campagne om in 2 weken 
tijd 60 extra panelen op het dak van IJburg College te kunnen leggen is geslaagd, 
dankzij leningen van nieuwe en vooral ook bestaande leden. Dank! Zuiderlicht 
heeft sinds de vorige ALV 9 nieuwsbrieven uitgestuurd die goed worden gelezen 
(40-60%). De facebookpagina heeft een sterk groeiend bereik. 

 
6. Vooruitblik tot en met 2017 door Frank Boon en Yolanda Sikking (communicatie) 

a. Aangesloten mensen, leden, projecten  
Zuiderlicht zet in op een verder groeiend ledenaantal: omwonenden en gebruikers 
van het IJburg College en Arsenal en nieuwe nog te realiseren projecten.  
Welke projecten? Wordt er gevraagd. Frank vertelt dat Zuiderlicht warme 
contacten heeft met een school in Buitenveldert (met al een SDE-subsidie op 
zak), het TBWA en een aantal andere projecten als IJburg College 2 en mogelijk 
nog 2 andere scholen. Uitdaging is de financiering. Voor de meeste projecten is 
een SDE-subsidie nodig en de pot lijkt al leeg. Frank bereidt toch een paar 
aanvragen voor, de situatie kan veranderen.  
 

b. Financiën 
Keren we de allereerste leden een rente van 2% uit? Daarvoor is de winst te 
klein. Maar met een verliespost van 403 euro zou het uit kunnen. Dat verlies kan 
Zuiderlicht in het boekjaar 2015 makkelijk goed maken. De prognose is dat we in 
2015 2% kunnen uitkeren, in 2016 3%.  
Omdat over dit punt veel discussie is ontstaan is besluitvorming door leden 
uitgesteld tot de volgende ALV. Het bestuur doet opnieuw een voorstel en 
communiceert dat minimaal 2 weken van tevoren aan haar leden.  
 
Wijze lessen: het is goed om leningen aan te trekken als die meteen kunnen 
worden geïnvesteerd. Te veel leningen zonder projecten werken voor de leden 
renteverlagend. Euroleden zijn daarom belangrijk. Die kan je benaderen als er 
nieuwe projecten gerealiseerd kunnen worden.  
 

c. Organisatie 
Zuiderlicht werkt voorlopig nog met een onbezoldigd bestuur en een raad van 
toezicht in oprichting (tot nu toe bestaand uit 1 persoon, Jenny Ellisen) en 
werkgroepen: projecten en financiën (Frank Boon) en communicatie (Aukje van 
Bezeij). Dankzij een subsidie van Alliander krijgen Frank en Aukje hiervoor sinds 
kort een vergoeding (voor 5 uur per week).  
 
Yoram merkt op dat hij het een nogal complex, quasi professioneel verhaal vindt 
voor een organisatie die toch vooral draait op vrijwilligers. Een vereenvoudiging 
van het verhaal kan zijn: centraal staan werkorganisaties met vrijwilligers – met 
een vrijwilligersvergoeding (van 5 uur per week) voor werk dat hen veel tijd kost.  
 

d. Communicatie 
Euroleden lijken makkelijk te werven en het eurolidmaatschap een mooi 
voorportaal voor het – later - afsluiten van leningen, op momenten dat Zuiderlicht 
die leningen kan investeren. Zuiderlicht voert gerichte campagnes rond (nieuwe) 
projecten. Naast informeren zet communicatie meer in op het delen van kennis 
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en verhalen met als doel deze door te sturen en een groeiende groep mensen te 
bereiken en de zwerm te laten aanzwellen.  
 

7. Vaststellen hoogte rente op de leningen uit het eerste boekjaar 
Dit is al een paar keer ter sprake gekomen. Zuiderlicht heeft voorgesteld om een klein 
verlies te nemen en de leden toch 2% rente uit te keren. De leden beslissen anders en 
stellen voor om niets uit te betalen. Pauline stelt voor om een uitzondering te maken 
voor de kind-leden – waarvan een deel Zuiderlicht van Sinterklaas heeft gekregen. Zij 
krijgen dan als enigen wel alvast een zakcentje van de zon. Tijdens de volgende ALV 
wordt hierover een definitieve beslissing genomen.   
 

8. Vaststellen bestuur en werkorganisatie 
De ALV stemt in met het uittreden van Frank Boon uit het bestuur. Frank blijft 
bestuurslid totdat de jaarrekening is vastgesteld. De ALV stemt – met applaus - in met 
het toetreden van Willemien van de Hoogen, als penningmeester. Willemien is per direct 
toegtreden en neemt de functie van penningmeester over zodra Frank uit het bestuur 
kan treden.  
 
Oprichten kascommissie 
Radboud Williams wordt voorgedragen en aangenomen als lid van de kascommissie. 
Zuiderlicht gaat nog op zoek naar een tweede lid. 
 

9. Rondvraag  
Linda Vosjan vraagt of Zuiderlicht samenwerking overweegt met de Unie (i.p.v. met 
Greenchoice). 
Ook Andrea van de Graaf heeft deze vraag, oppert dat de winst die de Unie nu deelt 
twee keer zo hoog is als wat Greenchoice biedt. Dat het in de communicatie ook een 
beter verhaal is.  
Siward Zomer brengt in dat een overstap veel tijd en energie vraagt. Dat Zuiderlicht al de 
handen vol heeft aan 3 zonprojecten met SDE. Dat het nu beter kan focussen op 
projecten en dan pas op een eventuele overstap naar de Unie.  
Yoram Krozer vraagt om volgende vergadering opnieuw de overweging te maken.  
Pauline stemt toe en vertelt dat het bestuur ook nu al regelmatig gesprekken voert met 
zowel de Unie als Greenchoice, om met allebei een fijn gevoel te hebben/houden en op 
basis daarvan steeds een nieuwe afweging te kunnen maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 


