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Dit is de vijfde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2022. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl

� Algemene ledenvergadering
Op 16 mei j.l. werd een algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering stemde in met het jaarverslag
2021 en het financiële verslag van 2021. De kascommissie vond de boeken van goede kwaliteit en verzocht de
vergadering het bestuur decharge te verlenen; hetgeen gebeurde.
Ook de begro�ng 2022 werd goedgekeurd, hoewel de verwach�ng is dat de opbrengst uit stroomverkoop het
begrote bedrag zal overschrijden; de energieprijzen zijn ongekend hoog. De contribu�e van €10 per lid en de bij-
drage per paneel van €15 blijven ongewijzigd.
Er wordt concreet gewerkt aan een tweede dakproject van zonnepanelen. Zodra dit voor elkaar is en het business-
plaatje voldoende waarborgen gee�, wordt er geworven voor deelname.

� Zonnepark Fledderbosch
Na een flinke discussie op de alv stemde de meerderheid van de vergadering in met het bestuursvoorstel om de
gemeente Groningen te vragen voor 50% aandeelhouder te worden. Hiermee blij� in elk geval 50% van de winst
in de eigen omgeving, een doelstelling die vanaf het begin als inzet diende. De gemeenteraad moet wel instem-
men.
Het bestuur schrij� de gemeente een brief met dit verzoek. Ze voegt hieraan een lijst met uitgangspunten toe, die
de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer moet laten profiteren van de aanwezigheid van het park. Dit
betre� financiële zaken zoals een vast bedrag per jaar voor de ECTB, maar ook punten die minder financiëel zijn.
Hierbij wordt gedacht aan de inrich�ng van het park, ondernemers die kunnen profiteren bij de aanleg en het
onderhoud en de verkoop van de stroom aan ons ‘eigen’ energiebedrijf Energie VanOns. Deze uitgangspunten
moeten leiden tot wat wel heet een Par�cipa�e- en Vertegenwoordigersovereenkomst (PVO). Als het bestuur en
de gemeente het eens zijn over de concept PVO wordt deze in een apart te organiseren alv aan de leden voorge-
legd.

� Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Ook dit was een punt op de alv.
Deze wet, ingegaan 1 juli 2021, verplicht de ECTB tot het doorvoeren van een aantal zaken, zoals:
• De besluitvorming moet geborgd zijn. Hiervoor wordt een commissie van 3 personen gevormd, die bij ontsten-

tenis van het bestuur voor con�nuïteit moet zorgen. Wie meldt zich hiervoor aan? De hoop en verwach�ng
zijn dat deze commissie niet ac�ef hoe� op te treden. Graag namen!

• Er moet een vertrouwenscommissie komen van 2 personen. Wie meldt zich aan, aub namen!
• Er wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er zijn offertes binnengekomen.Het be-

stuur neemt zo snel mogelijk een besluit.

� Samenstelling bestuur
Hans Schraa nam op de alv na ruim 6 jaar afscheid als voorzi�er. Hij werd bedankt en kreeg wat presentjes. Deze
waren een symbolische waardering voor al het werk dat hij voor de ECTB hee� gedaan.
Jan Wigboldus neemt het stokje van Hans over, dit ondanks zijn volle agenda. Het bestuur blij� benadrukken dat
versterking van het bestuur noodzakelijk is. Aub namen!
Remko Klunder werd als pennningmeester gekozen. Hiermee kwam een eind aan de dubbelfunc�e van Jan Bor-
kent. Hij blij� de func�e van secretaris vervullen.



� Frequen�e Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen afgelopen jaren elke maand, behalve in de zomermaand juli. Het was vaak zoeken naar
voldoende kopij. Ook de geringe berstuursbeze�ng leidt mede tot het besluit van een lagere verschijningsfre-
quen�e, namelijk in principe eens per twee maanden.


