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Verslag	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  Zuiderlicht	  	  
Datum:	  	   	   9	  december	  2015	  
Locatie:	   	   ASV	  Arsenal	  
	  
Aanwezig:	  Pauline	  Westendorp,	  Willemien	  van	  den	  Hoogen,	  Radboud	  Williams,	  Luc	  van	  den	  Berg,	  
Judith	  Roodenrijs,	  Yvonne	  Waterdrinker,	  Frank	  Boon,	  Marly	  Zevenhek,	  Yolanda	  Sikking,	  Michou	  
Mastboom,	  Marga	  Sijmonsbergen,	  Anneke	  van	  Mulekom,	  Martin	  Camphuijsen,	  Lars	  van	  Gils,	  Arjen	  
Nouwen,	  Aukje	  van	  Bezeij,	  Ronald	  van	  Oijen	  (en	  wat	  later)	  Bert	  van	  de	  Rotte.	  	  
	  
Welkom	  en	  doelstelling/visie	  Zuiderlicht	  -‐	  door	  Pauline	  Westendorp	  
Pauline	  licht	  de	  strategie	  van	  Zuiderlicht	  toe:	  we	  roeien	  met	  de	  stroom	  mee,	  maar	  die	  stroom	  
versnelt	  op	  dit	  moment.	  Balans	  is	  een	  sleutelwoord.	  Leden	  en	  aantallen	  projecten	  gaan	  gelijk	  op.	  
Waar	  zien	  we	  kansen?	  	  

-‐ zonne-‐energie:	  daarmee	  hebben	  we	  ervaring	  en	  nu	  kunnen	  we	  doorpakken.	  
-‐ wind:	  we	  onderzoeken	  of	  we	  deelgenoot	  kunnen	  worden	  van	  projecten,	  mogelijk	  samen	  met	  

andere	  Amsterdamse	  energiecoöperaties.	  
-‐ warmte:	  dankzij	  Marinus	  Knulst	  is	  Zuiderlicht	  partij	  in	  een	  denktank	  over	  warmte	  voor	  1.300	  

nieuwe	  woningen	  op	  IJburg.	  	  
Het	  speelveld	  verandert	  continue.	  Dat	  houden	  we	  in	  de	  gaten.	  Willemien	  op	  internationaal,	  Frank	  en	  
Ronald	  op	  nationaal	  en	  Yolanda	  op	  provinciaal	  niveau,	  en	  allen	  lokaal.	  We	  werken	  aan	  
professionalisering	  van	  processen.	  We	  houden	  andere	  coöperaties	  goed	  in	  de	  gaten	  en	  kijken	  vooral	  
ook	  naar	  waar	  we	  zelf	  goed	  in	  zijn.	  Timing	  is	  belangrijk.	  	  
	  
Voorstelrondje	  	  
Martin	  Camphuijsen	  geeft	  tijdens	  het	  rondje	  aan	  dat	  hij	  samen	  met	  een	  vriend/expert	  op	  het	  IJburg	  
College	  mee	  wil	  denken	  over	  lesaanbod	  of	  wat	  wij	  het	  educatieve	  rendement	  noemen	  van	  de	  
panelen	  op	  het	  dak	  van	  de	  school.	  	  
	  
Communicatie/ledenwerving	  –	  Yolanda	  Sikking	  
Nieuwsbrieven	  worden	  goed	  gelezen,	  het	  aantal	  website	  bezoekers	  neemt	  toe	  (900	  bezoekers	  met	  
ruim	  3.000	  paginaweergaven	  het	  afgelopen	  half	  jaar).	  Vooral	  op	  Facebook	  is	  een	  stijgende	  activiteit	  
te	  zien,	  wat	  leuk	  is	  omdat	  het	  interactief	  is	  en	  leden	  zelf	  kunnen	  reageren	  of	  posten.	  Lokale	  pers	  pakt	  
berichten	  van	  Zuiderlicht	  op,	  ook	  RTVNH,	  IJburgtv,	  Trouw,	  etc..	  Vraag	  aan	  de	  leden	  om	  eventuele	  
perscontacten	  te	  delen.	  	  
Een	  belangrijk	  communicatiemiddel	  is	  nog	  altijd	  face	  to	  face	  communicatie,	  met	  de	  koffiekar	  op	  
evenementen	  staan	  en	  over	  Zuiderlicht	  vertellen	  tijdens	  (buurt-‐)bijeenkomsten.	  Dat	  levert	  in	  eerste	  
instantie	  meestal	  euroleden	  op,	  die	  we	  straks	  weer	  kunnen	  benaderen,	  wanneer	  er	  concrete	  
projecten	  zijn.	  Martin	  Camphuijsen	  heeft	  Zuiderlicht	  vertegenwoordigd	  tijdens	  de	  Climate	  Miles	  en	  
was	  duidelijk	  in	  beeld	  in	  de	  Walkshow.	  Dank!	  
Het	  aantal	  leenleden	  staat	  op	  101,	  euroleden	  68.	  	  
	  
Definitieve	  Winst&Verliesrekening	  van	  het	  eerste	  boekjaar	  (2013/2014)	  –	  Frank	  Boon	  
Frank	  ligt	  toe	  dat	  Zuiderlicht	  in	  de	  boekhouding	  een	  strikte	  scheiding	  maakt	  tussen	  projecten	  en	  
organisatie.	  	  
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Projecten:	  	  
Leningen	  van	  leden	  zijn	  uitsluitend	  bestemd	  voor	  investering	  in	  opwekinstallaties.	  De	  rente	  op	  de	  
lening	  komt	  direct	  uit	  de	  energieopbrengst.	  Kosten	  zijn	  o.a.	  kosten	  voor	  verzekeringen,	  reserveringen	  
voor	  omvormers	  en	  verhuizing	  en	  afschrijving.	  	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  vraag	  van	  Luc	  legt	  Frank	  uit	  hoe	  reserveringen	  en	  afschrijvingen	  worden	  
geadministreerd.	  	  
	  
Organisatie:	  	  
Zuiderlicht	  streeft	  ernaar	  de	  organisatie	  kostendekkend	  te	  maken	  uit	  eigen	  activiteiten.	  Kosten	  zijn	  
naast	  communicatie-‐,	  administratie	  (bank	  en	  boekhouding)	  en	  verenigingskosten	  (ALV’s)	  vooral	  
arbeidskosten:	  Frank	  en	  Aukje	  krijgen	  ieder	  5	  uur	  per	  week	  vergoed,	  wat	  momenteel	  volledig	  wordt	  
gedragen	  door	  een	  sponsorbijdrage	  van	  Alliander.	  
De	  organisatie	  haalt	  verder	  haar	  inkomsten	  uit	  rente,	  wederverkoop	  energie	  en	  subsidie	  en	  donaties	  
van	  o.a.	  Rabobank	  (voor	  communicatie)	  en	  Alliander	  en	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  projecten	  (verkoop	  
kennis	  en	  expertise).	  Daarnaast	  dragen	  projecten	  bij	  aan	  de	  organisatie:	  €2,50	  per	  zonnepaneel	  per	  
jaar.	  	  
	  
Kascommissie	  
Radboud	  Williams	  was	  al	  door	  de	  vorige	  ALV	  benoemd	  tot	  lid	  commissie	  en	  heeft	  aangegeven	  daar	  
nog	  iemand	  bij	  te	  willen.	  Onder	  de	  leden	  is	  gezocht	  naar	  iemand	  die	  samen	  met	  Radboud	  deze	  taak	  
wilde	  uitvoeren	  en	  het	  liefst	  al	  ervaring	  mee	  had	  en	  is	  gevonden:	  Michael	  Turel.	  Radboud	  en	  Michael	  
hebben	  de	  stukken	  nagekeken	  voor	  het	  eerste	  boekjaar	  en	  dat	  zeer	  grondig	  gedaan.	  Michael	  was	  nog	  
niet	  officieel	  benoemd	  door	  de	  ALV	  en	  daarom	  is	  daar	  eerst	  over	  gestemd.	  Hij	  kon	  zelf	  helaas	  niet	  
aanwezig	  zijn.	  Desondanks	  stemt	  de	  ALV	  met	  100%	  voor	  benoeming	  van	  Michael	  als	  tweede	  lid	  van	  
de	  kascommissie.	  	  
	  
Marije	  en	  Judith	  geven	  aan	  dat	  als	  een	  volgende	  keer	  mensen	  worden	  voorgedragen	  het	  goed	  is	  om	  
dat	  in	  de	  agenda	  aan	  te	  geven,	  liefst	  met	  beknopte	  CV.	  	  
	  
Radboud	  ligt	  toe	  wat	  de	  kascommissie	  doet:	  het	  rapporteren	  van	  bevindingen	  aan	  ALV	  en	  vooral	  het	  
signaleren	  van	  risico’s.	  	  
	  
Radboud	  rapporteert	  over	  het	  boekjaar	  2013-‐2014:	  een	  periode	  van	  17	  maanden.	  De	  boekhouding	  is	  
ook	  door	  een	  accountant	  bekeken	  en	  goedgekeurd.	  De	  kascommissie	  heeft	  haar	  eerste	  controle	  
grondig	  aangepakt:	  alle	  uitgaven	  zijn	  gecontroleerd,	  er	  is	  gecheckt	  of	  alle	  inkomsten	  zijn	  
binnengekomen.	  De	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  (Winst	  en	  Verlies)	  en	  balans	  geven	  een	  goed	  beeld.	  
	  
Aanbevelingen	  

-‐ Toelichting	  penningmeester,	  welke	  wordt	  toegevoegd.	  	  
-‐ Begroting	  vooraf	  opstellen	  en	  deze	  laten	  goedkeuren	  door	  de	  ALV.	  
-‐ Betalingen:	  4	  ogen,	  2	  handtekeningen.	  	  
-‐ Standpuntbepaling	  indienen	  bij	  de	  belastingdienst	  (voor	  belastinggerelateerde	  vragen	  zoekt	  

Zuiderlicht	  nog	  een	  fiscalist).	  	  
-‐ Duidelijke	  omschrijving	  van	  bestuursfuncties	  
-‐ Waarborging	  continuïteit	  –	  zorg	  dat	  taken	  kunnen	  worden	  overgedragen.	  	  	  
-‐ Maak	  een	  (financiële)	  jaarplanning	  
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-‐ Breng	  de	  risico’s	  van	  de	  coöperatie	  in	  kaart.	  Luc	  van	  de	  Berg	  noemt	  in	  dit	  kader	  dat	  op	  dit	  

moment	  de	  betaling	  met	  iDeal	  op	  de	  site	  niet	  is	  beveiligd.	  	  
	  
Aangezien	  de	  invulling	  van	  bovenstaande	  actiepunten	  voor	  een	  groot	  deels	  is	  toegezegd	  door	  het	  
bestuur	  en	  de	  businesscases	  degelijk	  en	  correct	  is,	  is	  de	  kascommissie	  akkoord	  met	  de	  presentatie	  
van	  de	  jaarcijfers	  (op	  voorwaarde	  dat	  er	  nog	  een	  schriftelijke	  toelichting	  komt	  en	  het	  bestuur	  de	  
jaarstukken	  ondertekent).	  De	  leden	  hebben	  de	  jaarrekening	  van	  het	  eerste	  boekjaar	  vastgesteld.	  	  	  
	  	  
Wisseling	  penningmeesterschap	  overdracht	  van	  Frank	  aan	  Willemien	  
De	  ALV	  is	  unaniem	  akkoord.	  
	  
Stemmen	  over	  voorstel	  rente	  over	  2013/2014	  
Voorstel	  tot	  uitkeren	  2%	  rente	  over	  leningen	  ontvangen	  in	  het	  eerste	  boekjaar.	  Wie	  zijn	  of	  haar	  rente	  
liever	  wil	  doneren	  aan	  Zuiderlicht	  kan	  dat	  doorgeven	  (wordt	  gebruikt	  voor	  ontwikkeling	  nieuwe	  
projecten).	  De	  ALV	  is	  unaniem	  akkoord.	  
	  
Toelichting	  Business	  Plan	  2015	  t/m	  2018	  	  
Frank	  ligt	  toe	  dat	  Zuiderlicht	  projecten	  werft	  en	  daarmee	  weer	  nieuwe	  leden.	  In	  die	  volgorde.	  	  
In	  de	  pijplijn	  liggen	  nu	  6	  grotere	  pojecten,	  wat	  een	  verdrievoudiging	  van	  het	  aantal	  zonnepanelen	  
oplevert	  t.o.v.	  het	  huidige	  aantal	  (681).	  	  
	  
Met	  het	  huidige	  aantal	  zonnepanelen	  gaat	  Zuiderlicht	  komend	  jaar	  (2016)	  100.000	  kWh	  
zonnestroom	  produceren.	  Wanneer	  de	  gepresenteerde	  plannen	  gerealiseerd	  kunnen	  worden	  
bereiken	  we	  een	  volgende	  mijlpalen:	  in	  2017	  een	  opgesteld	  vermogen	  van	  1	  MW	  aan	  zonnepanelen	  
(dat	  is	  ongeveer	  4.000	  zonnepanelen)	  en	  een	  totale	  opwek	  van	  1	  miljoen	  kWh	  zonnestroom.	  Ter	  
vergelijking:	  in	  Amsterdam	  is	  het	  opgestelde	  vermogen	  aan	  zonnepanelen	  op	  dit	  moment	  10	  MW.	  	  
	  
De	  6	  meest	  concrete	  projecten	  in	  portefeuille	  zijn:	  	  	  

-‐ IJburg	  College	  II–	  hier	  wordt	  SDE	  (subsidie	  van	  het	  Rijk)	  op	  aangevraagd,	  2	  rondes	  in	  maart	  
en	  september,	  of	  eventueel	  de	  inmiddels	  aangepaste	  postcoderegeling.	  

-‐ Planetarium–	  heeft	  al	  SDE	  via	  Dutch	  Green	  Company	  (DCG)	  
-‐ Studentenhotel	  Amstelhome	  –	  heeft	  al	  SDE	  via	  DCG	  
-‐ Bedrijfsverzamelgebouw	  aan	  de	  Antony	  Fokkerweg	  –	  heeft	  al	  SDE	  via	  DCG	  	  
-‐ Het	  Architectengebouw	  –	  heeft	  al	  SDE	  via	  DCG	  	  
-‐ TBWA	  –	  hier	  wordt	  SDE	  op	  aangevraagd,	  2	  rondes	  in	  maart	  en	  september,	  of	  eventueel	  de	  

inmiddels	  aangepaste	  postcoderegeling.	  
Het	  betreft	  ca.	  2.000	  extra	  zonnepanelen	  in	  2016.	  Hiervoor	  is	  een	  investering	  van	  ongeveer	  €500.000	  
nodig	  waarvan	  €400.000	  geleend	  kan	  worden	  via	  het	  Duurzaamheidsfonds	  van	  de	  gemeente	  
Amsterdam	  (waar	  ook	  gebruik	  van	  is	  gemaakt	  voor	  de	  projecten	  op	  IJburg	  College	  en	  Arsenal).	  De	  
overige	  €100.000	  wordt	  gefinancierd	  middels	  extra	  leningen	  van	  (nieuwe)	  leden.	  Met	  het	  huidige	  
gemiddelde	  van	  2	  à	  3	  leningen	  per	  lid	  moet	  Zuiderlicht	  rond	  de	  250	  nieuwe	  leden	  aantrekken.	  	  
Naast	  ledenleningen	  en	  leningen	  uit	  het	  Duurzaamheidsfonds	  kan	  Zuiderlicht	  voor	  sommige	  
maatschappelijke	  daken	  ook	  subsidie	  van	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  aanvragen	  en	  gebruiken	  
voor	  de	  financiering	  van	  de	  zonnepanelen.	  	  
	  
Marije	  vraagt	  of	  het	  wel	  nodig	  is	  om	  subsidie	  aan	  te	  vragen	  als	  we	  leden	  rente	  kunnen	  uitbetalen.	  	  	  
Frank	  legt	  uit	  dat	  dankzij	  subsidiegelden	  (alleen	  bestemd	  voor	  investeringen	  in	  installaties)	  minder	  
leningen	  nodig	  zijn	  en	  Zuiderlicht	  sneller	  door	  kan	  naar	  volgende	  projecten	  –	  precies	  waar	  de	  
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subsidie	  voor	  bedoeld	  is:	  zo	  veel	  mogelijk	  maatschappelijke	  daken	  benutten.	  Marinus	  stelt	  voor	  om	  
het	  woord	  subsidie	  te	  vervangen	  door	  impulsgeld.	  	  
	  
Kosten	  organisatie	  
De	  organisatie	  leunt	  nu	  zwaar	  op	  gelden	  van	  de	  Rabobank	  en	  Alliander.	  Met	  de	  realisatie	  van	  meer	  
projecten,	  schaalvergroting,	  kunnen	  we	  incidentele	  inkomsten	  uit	  sponsoring	  vervangen	  door	  
structurele	  inkomsten	  uit	  projecten.	  	  
	  
De	  ALV	  wordt	  om	  een	  mandaat	  gevraagd	  om:	  

• SDE+	  subsidie	  aan	  te	  vragen	  voor	  nieuwe	  projecten	  (die	  dat	  nog	  niet	  hebben)	  en	  	  
• €400.000	  aan	  leningen	  bij	  het	  Amsterdamse	  Duurzaamheidfonds	  aan	  te	  vragen	  en	  op	  te	  

nemen	  ten	  behoeve	  van	  nieuwe	  projecten.	  
Het	  mandaat	  wordt	  met	  100%	  van	  de	  stemmen	  gegeven.	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  voorstel	  van	  Marinus	  wordt	  afgesproken	  om	  in	  maart	  2016	  een	  volgende	  
inofficiële	  bijeenkomst	  te	  organiseren	  om	  de	  status	  van	  de	  verschillende	  projecten	  te	  delen.	  
	  
Een	  volgende	  ALV	  wordt	  in	  mei	  2016	  gepland.	  
	  
Paultje	  
Paultje	  is	  een	  kunstwerk	  van	  Jeroen	  Bisscheroux.	  Paultje	  markeert	  projecten	  van	  Zuiderlicht.	  Niet	  aan	  
de	  gevel,	  maar	  ergens	  in	  het	  gebouw.	  Elk	  Zuiderlicht-‐lid	  een	  Paultje	  bleek	  kostentechnisch	  
onhaalbaar,	  maar	  het	  doel	  is	  om	  steeds	  meer	  projecten	  te	  realiseren	  en	  zo	  ook	  steeds	  meer	  Paultjes	  
in	  omloop	  te	  brengen.	  Paultjes	  is	  een	  blauw	  stokstaartje	  met	  mensenvoeten	  die	  een	  verhaal	  vertelt	  
over	  schone	  energie	  (stokstaartjes	  warmen	  hun	  buikjes	  die	  werken	  als	  zonnepanelen),	  over	  
Zuiderlicht	  (we	  kunnen	  leren	  van	  de	  sociale	  en	  coöperatieve	  stokstaartjes,	  Zuiderlicht	  maakt	  het	  voor	  
iedereen	  mogelijk	  om	  mee	  te	  doen	  en	  ook	  energie	  te	  halen	  uit	  zon)	  en	  Paultje	  vertelt	  onze	  eigen	  
verhalen.	  Over	  F-‐pupillen	  van	  Arsenal	  die	  de	  Paultje-‐wisselbokaal	  winnen,	  een	  leerkracht	  die	  door	  
leerlingen	  een	  Paultje	  krijgt	  uitgereikt	  voor	  het	  op	  een	  bijzondere	  wijze	  integreren	  van	  duurzaamheid	  
in	  de	  lesstof.	  Etc…	  Paultje	  genereert	  dus	  ook	  verhalen.	  Zuiderlicht	  haalt	  die	  verhalen	  weer	  op	  om	  
steeds	  meer	  mensen	  te	  betrekken	  bij	  haar	  doelstelling.	  	  
Marinus	  Knulst	  (Zuiderlicht	  –	  IJburg),	  Bert	  van	  de	  Rotte	  (ASV	  Arsenal),	  Radboud	  Williams	  (Zuiderlicht)	  
en	  Lars	  van	  Gils	  (IJburg	  College)	  hebben	  een	  Paultje	  mee	  naar	  huis	  gekregen.	  	  
	  
Zie	  ook:	  http://www.zuiderlicht.nu/paultje-‐van-‐zuiderlicht	  
	  
 


