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Verslag Algemene Ledenvergadering 
23 juni 2021 

 
 
De online vergadering begint om 20.00 uur via een link. 
 
1. Opening en mededelingen 
 

 Deelnemers worden van harte welkom geheten. Er zijn 54 aanmeldingen en 5 afmeldingen. Bij de 
opening zijn er 30 mensen aanwezig. In de loop van de avond neemt het aantal deelnemers toe tot 
41 personen.  
 
Er wordt een opname van deze vergadering gemaakt, deze wordt alleen gebruikt voor het verslag, 
daarna wordt zij vernietigd. 

 
 Hoofonderwerp is het besluit over het informatiememorandum voor het Kindcentrum Oosterbeek 
(Bernulphus). De overige onderwerpen zijn ter informatie.  
 

 
2. Verslag ALV 14 april 2021 
 

Opmerking;: pag. 4 onderaan alleen klein typefoutje "zicht" moet "zich" zijn 
  
 Stemresultaten besluit: Goedkeuring notulen 
 
 Uitgebracht: 27 stemmen 
 
- Eens:    27  
- Oneens:     0 
- Onthoudingen:     3 

 
 Hiermee is het verslag met de bovenstaande opmerking vastgesteld. 
 
3. Informatiememorandum  KCO Kindcentrum Oosterbeek 
 

Het informatiememorandum wordt toegelicht door Albert Bloem. Het betreft hier een project onder 
de zgn. SCE-regeling. Dit is de opvolger van de postcoderoosregeling en deze biedt een aantal 
voordelen ten opzichte van de oude regeling.  
 
We zijn nu in de eindfase van de voorbereidingen. De subsidie moet nog worden aangevraagd. De 
pot voor 2021 schijnt leeg te zijn, dus eventueel moeten we tot 2022 wachten voordat er subsidie 
wordt toegekend.  
 
Het project betreft 374 panelen met een opbrengst van ca. 111.000 kwh / jaar. Er wordt een 
rendement van ca. 5% per jaar verwacht. De participaties kosten 300 € per stuk met een minimum 
van 6 voor de voorinschrijvers. Het project is alleen open voor deelnemers uit de aangewezen 
postcodegebieden. De totale investering bedraagt 110.000 Euro. Er wordt geen financiering 
aangetrokken, dus het project wordt volledig met de inleg van de deelnemers betaald.  
 
Vragen:  

- valt molest wel of niet onder de verzekering? Dit risico is inderdaad niet gedekt. Gezien 
het feit dat dit project op het dak van een school ligt, lijkt dit geen probleem.  
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- Gaan de kosten van de verzekering oplopen door branden? Het kan 
wel zijn dat de verzekeringspremie omhoog gaat, maar gezien het 
bedrag heeft dit geen invloed op de business case.  

- Zijn de kosten van afvoer van de panelen mee opgenomen? Ja, deze zitten in de 
business case.  

- Zijn er voldoende investeerders? De inschrijving is nog niet geopend. Dat gebeurt na deze 
ALV. We zullen jullie daarover nog separaat informeren.  

- Wordt er dakhuur betaald? De mondelinge overeenkomst met de Gemeente Renkum is 
dat dit niet hoeft. De contracten hebben we nog niet in finale vorm.  

- Kun je iets vertellen over het proces? Betrokkenheid van gemeente / schoolbestuur / 
initiatiefnemers? Kun je met deze partners gemakkelijk kopiëren naar andere 
scholen/gebouwen? Dit proces was met volle medewerking van alle betrokkenen en 
gemeente. Het project is geïnitieerd door ouders van kinderen van de school. Dit was een 
voorbeeldig proces.  

- Worden de panelen mbv dwangarbeid gemaakt? We hebben van onze leveranciers de 
verzekering dat zij voldoen aan de internationale normen op dit gebied.   

- Hoe is de verdeling van de extra netbeheerskosten vast – variabel? We gebruiken het 
MELUA principe met meerdere afnemers op een aansluiting. Hierdoor hebben we geen 
extra aansluitkosten. In de business case zijn kosten van 2500 Euro opgenomen voor het 
aanpassen van de meterkast. De meterkast hoeft niet verzwaard te worden.  

 
 Stemresultaten besluit: Goedkeuring informatiememorandum 
 
 Uitgebracht: 34 stemmen 
 

- Eens  28  
- Oneens     0 
- Onthoudingen    6  

 
 Het informatiememorandum is daarmee goedgekeurd.  
 
4. Toelichting stand van zaken projecten 
 

a) ELMG: momenteel wordt er met de gemeente gesproken over welke diensten de Gemeente 
wil blijven afnemen van REIJE. Het besluit is genomen dat het energieloket zelf in de 
toekomst door de Gemeente zelf wordt uitgevoerd. Over de overige activiteiten verwachten 
we in de komende weken antwoorden en besluiten. We zullen dit op de volgende ALV 
toelichten.  

b) De Bocht: Dit project eind vorig jaar besloten. Het project is momenteel in voorbereiding voor 
uitvoering. De financiering is vrijwel afgerond. De subsidiebeschikking bleek op naam van 
REIJE te staan, terwijl het project in De Kas BV wordt ondergebracht. Dit kostte enige tijd om 
dit recht te trekken. De uitvoering is gepland voor het najaar.  

c) Schuytgraaf: dit project is overtekend. De subsidie en voorbereiding zijn afgerond. We zullen 
nu de inschrijving afronden en beginnen met installatie.  

d) Gelredome: dit project verloopt moeizaam omdat we een onrendabele top in de 
exploitatiebegroting hebben. Hierover hebben we momenteel overleg met de Gemeente 
Arnhem. Er zijn nog mogelijkheden voor het verwerven van aanvullende provinciale subsidies. 
Het besluit om al dan niet uit te voeren zal dit najaar genomen moeten worden, omdat anders 
de SDE verloopt.  

e) Algemeen: er is een groep vrijwilligers en bestuursleden die aan een hele reeks mogelijke 
projecten werken. REIJE wordt inmiddels in de regio als een serieuze partner voor 
burgerparticipatie gezien. Mocht je interesse hebben om mee te werken, dan meld je bij het 
bestuur.  

 
Vraag: Wordt er ook gedacht aan projecten op het gebied van energie opslag? Ja, maar 
momenteel is er nog vrijwel geen markt voor. Als er business cases zijn, zijn we zeker 
geïnteresseerd. Op landelijk niveau wordt er bij Energie Samen nagedacht over het starten van 
activiteiten op de flexibiliteitsmarkt.  
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5. Update Windpark Koningspleij 
 

De bouw ligt op plan en op budget. Er is een deskundig contractmanagementteam, dat uitstekend 
functioneert. Ook deskundige leden assisteren. Er zijn uiteraard nog steeds risico’s, waarvan de 
belangrijkste zijn de afronding van de netaansluiting en uiteraard de turbinebouw.  
 
Het is de bedoeling om op de locatie een bezoekerscentrum in te richten. REIJE zal daaraan 
maximaal 15 k€ bijdragen. Er wordt gezocht naar subsidies en bijdragen van andere partijen. We 
zijn op zoek naar leden, die interesse hebben om mee te helpen als gids.  
 
Er zullen in het najaar ook bezoeken aan de bouwplaats worden georganiseerd.  
 
De presentatie wordt gepubliceerd op de website www.windparkkoningspleij.nl. 

 
Vraag: in de vorige vergadering werd nog gesproken over vertragingsrisico’s. Is dat nog actueel? 
Ja, met name de netaansluiting is kritisch. Op de business case zal dit naar verwachting niet veel 
verschil maken.  
 
Vraag: hoe weten mensen hoe het zit met hun kapitaalontwikkeling? REIJE zal aan het einde van 
het jaar de zgn. ‘waardestaat’ van de aandelen van de projecten waarin je deelneemt aan de 
participanten toesturen. Deze zijn ook beschikbaar in je ledenportaal.  
 
Vraag: waarom zijn er nog geen uitkeringen op de projecten? Dat komt omdat we geen leningen 
opgenomen hebben maar de participanten in het eigen vermogen deelnemen. Dat betekent dat er 
pas uitgekeerd kan worden als er na het eerste volle jaar van bedrijf een dividendbetaling door het 
project aan REIJE gedaan kan worden. Dat is voor het windpark en De Bocht pas na 2022. Dit 
stond ook zo in de informatiememoranda.  

 
  
6. Samenstelling bestuur;  

 
De Voorzitter laat het roulatieschema van het bestuur zien. Er wordt nog een secretaris gezocht. 
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  

 
7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 onder dankzegging voor de aanwezigheid van zoveel 
leden. 

 


