Jaarverslag Energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal 2018
Bestuur
Algemene ledenvergadering, nieuwsbrief en website:
• Op 12 april is op basisschool De Octopus in Horssen de algemene ledenvergadering (ALV)
gehouden. Het verslag is op de aanstaande ALV in te zien.
• Er zijn diverse bestuursvergaderingen geweest te weten op 15 januari, 21 maart, 29
oktober en 15 november.
• Op 3 oktober hebben we contact gehad met Peter Deurloo van de Gelderlander over de
trage energietransitie in ons land van Maos en Waol. (zie onze website).
• 18 oktober was de landelijke bijeenkomst van Hier Opgewekt. Die hebben we om diverse
redenen niet bezocht.
• Bert is in dit verslagjaar begonnen met het verbeteren en vergemakkelijken van de website.
Dit werk wordt in 2019 afgerond. De website wordt ook uitgebreid met berichten voor onze
leden van organisaties buiten onze vereniging.
• Helaas moest Jorg Janssen zich wegens ziekte tijdelijk terugtrekken uit onze organisatie.
Vanaf deze plaats wensen wij hem een voorspoedig herstel. We hebben hem thuis bezocht
en een fleurige attentie overhandigd.
De penningmeester zal in haar financiële verslag vertellen hoe de vereniging ervoor staat. Vanaf
deze plaats wil de vereniging haar danken voor het vele en accurate werk dat zij ook dit jaar weer
heeft verricht. Gao t'r mar aonstaon!!!

Contacten
Algemeen
• Namens Opgewekt Maas en Waal zijn masterclass-bijeenkomsten van de vereniging energie
coöperaties Gelderland (VECG) bijgewoond.
• Op 11 december zijn Henk en Han in Culemborg op de Algemene Ledenvergadering
aanwezig geweest.
• Op 28 mei is het congres van het (GEA )Gelders Energie Akkoord over het Klimaat akkoord
in Zutphen bijgewoond.
• Op 13 september waren we bij de GEA-bijeenkomst te Arnhem om over duurzame
mobiliteit te praten.
• 21 november waren we in discussie tijdens GEA over “samen om voor het klimaat”. Er
werd geëvalueerd over 3 jaar GEA van 2015 tot 2018.
Windturbines
• Op 12 april is Rob Westerhuis van Green Trust bij ons op de koffie geweest om te praten
over haalbaarheid van windturbines in het Appelternse veld en over onze betrokkenheid
daarbij.

Op 4 juli en 8 augustus zijn er gesprekken geweest met Peter Schoch van Green trust
wederom over de windturbines in Maas en Waal.
Als bestuur hebben we besloten voorlopig geen acties op dit gebied te ondernemen. Dit in
afwachting van besluitvorming door de gemeenten. Ook omdat wij niet voldoende menskracht
bezitten om een grootschalige participatie te regelen.
•

Diversen
Diverse contacten hebben plaatsgevonden met:
• Coöperatie Leur met de heer Ton Baijens op 10 februari.
• Henk heeft op verzoek van mevrouw van Aartsen, student Geografie een enquête ingevuld.
Ook is voor Koen Kooper, eveneens student, een enquête ingevuld.
• Ook was er contact met Hoom, een landelijke coöperatie,die lokale energiecoöperaties en
initiatieven ondersteunt bij hun energiebesparing in hun regio. Daar is verder niks
uitgekomen.
• Han heeft op de oogstdagen Maos en Waol 12 en 13 augustus samen met Mark Weijn van
Renewable Factory uit Wamel een stand bemand. Met Marc Weijn is er een discussie
geweest over LTO over zonneweides.
• Op basisschool “de Tweestroom” in Altforst is door Han aan groepen onderricht gegeven
over klimaatverandering. Hij moest twee keer op de fiets te weten 4 en 11 september.
• Met Emiel van Haaren van Capriscope is op 16 augustus contact geweest over invulling van
een gedeelte van zijn dak met SDE-subsidie. Wij zouden hierin een faciliterende rol kunnen
hebben om onze leden die een wat groter bedrag wilden investeren te benaderen voor
deelname. Later heeft hij het probleem dicht bij huis kunnen oplossen.
• We (Han eiges) hebben de familie Van Mill energieadvies gegeven hoe hun huis verder te
verduurzamen.

Voortgang projecten:
PV De Octopus Horssen
Op 8 januari is de installatie aangemeld bij Liander. Dat was door een omissie nog niet gebeurt,
waardoor er geen saldering kon plaatsvinden. Dit is met terugwerkende kracht gecorrigeerd.
In de loop van 2018 zijn nieuwe LED lampen geïnstalleerd. Het is te verwachten dat het
restverbruik voor de volgende jaren sterk zal zijn verminderd.
Door de school is begin 2018 de wens geuit om een display te kunnen krijgen. Hieraan kleven
technische bezwaren. Afgesproken is dat de school zelf een scherm koopt. Door Jorg Janssen werd
9 februari een programma geïnstalleerd waarmee de gegevens kunnen worden af gelezen. Op 23
juli werd een nieuwe omvormer (garantiegeval) op de Octopus geïnstalleerd. Op 19 augustus zijn
de meterstanden afgelezen en doorgegeven. Op 9 september was er een probleem met de uitlezer
van de Octopus. Na wat heen en weer gebel is dit opgelost.
PV De Laak Wamel
De in 2017 aangebrachte en in werking gestelde installatie doet het beter dan verwacht. Ook hier
is door Jorg op 9 februari een vereenvoudigd systeem voor monitoring en display aangebracht. Wel
moesten de conciërge in oktober de stekker er weer in doen nadat er een storing was opgetreden.
Postcode Roos project Horssen
De bedoeling van deze activiteit is om een relatief klein Postcoderoos project (hierna PCR) te
ontwikkelen met niet meer dan 20 deelnemers en een paar honderd panelen. Hiermee kan
ervaring worden opgedaan. We dachten dat met een dergelijk project verlies op de balans van de
coöperatie komt, we dit met de inkomsten uit de andere projecten zouden kunnen

verdisconteren, zodat er geen belasting hoeft te worden afgedragen.
Er is overleg gevoerd met Johnny Bull voor een PCR project op een schuur aan de Middenweg 1 te
Horssen. Op 2 februari verscheen er in de Gelderlander een artikel over het project. Ook onze
leden van de 2 PV projecten zijn op deze datum benaderd.
Gedurende het hele jaar is via persoonlijke contacten en oproepen in de Klep naar deelnemers
gezocht in Horssen en Bergharen. Met een tiental mensen is uitvoerig overleg gevoerd en is tekst
en uitleg gegeven. Deze mensen zijn via een mail twee keer op de hoogte gebracht van de
voortgang. Nadat een lijst met potentiële deelnemers voor ca. 15 adressen was verkregen zijn deze
benaderd voor een toezegging om mee te doen met een PCR bij familie Bull.
We hebben besloten toch een nieuwe coöperatie op
te richten om de PCR zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zonder daar bij de bestaande
coöperatie in gevaar te brengen. Op 20 oktober ging een reeks van advertenties op de
gemeentepagina's van start in de Maas en Waler
Helaas hebben verschillende personen bij nader inzien toch weer afgehaakt. Aan het einde van
2018 kwamen we nog enkele deelnemers te kort.
In de loop van het jaar is vastgesteld dat we de postcoderoos ook kunnen definiëren rondom
Afferden en daarmee een veel groter aantal mensen kunnen benaderen dan in de roos rondom
Horssen.
Het zoekgebied is nu 6651 Afferden, 6651 Druten, 6652 Druten, 6631 Horssen en 6617 Bergharen.
De Businesscase-prognoses zijn in totaal 7 versies telkens aangepast om de mogelijke deelnemers
een zo goed mogelijk beeld te geven.
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