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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet ieder welkom bij deze 3e formele ALV van EC Udenhout. Hij appelleert aan het 
bestaan van inmiddels 50 EC’s in Noord Brabant en onderstreept daarbij een wijsheid: “Alleen ga je 
sneller, maar samen kom je verder”.  
En we zijn trots dat we inderdaad verder komen, zoals mag blijken aan de vandaag te bespreken 
projecten. Hij opent de 3e formele Algemene Ledenvergadering.  
De vergadering stemt in met de voorliggende agenda. 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september 2014 
Opgemerkt wordt dat in het verslag onder agendapunt 2 wordt gesproken over klanten en leden. 
Afgevraagd wordt of we inmiddels ook al klanten hebben. De termen geven enige verwarring. De 
term klanten worden vooral gebruikt in de marketingverhalen. ECU wil haar leden bejhandelen als 
klanten, maar indien men de voorkeur geeft aan de term Leden, dan is dit geen probleem.   
Voor de overige wordt het verslag onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Inleiding voorzitter Jan Snelders 
3a. Verslag activiteiten ECU  en speerpunten 2014 – 2015 
ECU telt zo’n 90 leden, waarvan er ongeveer  15 tot 20 actief zijn in bestuur werkgroepen, in 
algemene zin een goede betrokkenheid. Als relatief kleine club is ECU mede bepalend in de grote 
beweging van EC’s in Brabant. Lid met een bestuurszetel in de VEC (vereniging van Energie 
Coöperaties Noord Brabant,  ondertekenaar van het Brabants Energieakkoord, en mede trekker van 
T Wind , het initiatief om te komen tot een windmolenpark op Spinder in Tilburg. 
Daarnaast actief en sturend in Hart van Brabant, een project onder leiding van gedeputeerde M. 
Spies om in 2050 ruim 800.000 woningen in de provincie energieneutraal te maken. Verder wordt op 
9 oktober  een “green deal” getekend voor een breed energiereductieprogramma. 
 
ECU is geen club van hobbyisten, eerder werden de waarden, doelstelling en missie al toegelicht.  
Alles gebaseerd op een omslag in denken, handelen  en bewustwording m.b.t. energie. Het is 
begrijpelijk dat de focus van velen meer is gericht op kostenbesparing dan op energiebesparing. ECU wil 
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dit bereiken vanuit en lokaal initiatief, transparant, klantgericht, proactief doch pragmatisch gericht op 
het ontzorgen van de deelnemers in ECU.  
Hiervoor werden voor dit jaar vijf kortlopende projecten geïnitieerd: Buurkracht, E-label, Zichtbaar 
functioneren, Samen geeft Energie en …. 
In de vergadering geeft Chantal Gardien een toelichting op het project Buurkracht, waarbij in de Kuil op 
wijkniveau samen met Enexis een energiebesparingsplan wordt uitgewerkt. Aan het project neemt ook 
basisschool de Wichelroede deel. De kinderen zijn de beste ambassadeurs om thuis omzichtiger met 
energie om te gaan! 
De informatie over het E-label is geheel uitgewerkt en op de ECU site geplaatst. 
 
Samen geeft Energie is een project onder auspiciën van de gemeente Tilburg en voorziet in een 
gesubsidieerd programma om woningen energiezuiniger te maken. Het programma wordt inmiddels 
aangepast en gaat verder onder de term “0 op de meter” en is erop gericht op wijkniveau duurzame 
initiatieven te ontwikkelen. 
 
De actie “pompschakelaar” mag als geslaagd worden genoemd, meer dan 60 energiebesparende 
schakelaars werden door ECU leden afgenomen. 
 
Tilburgse EC’s die op Spinder in Tilburg vijf windmolens willen ontwikkelen. Het project is volop in 
ontwikkeling, de procedures worden opgestart. Op later moment zal worden samengegaan met 
andere initiatieven in Dongen, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Oisterwijk om te komen tot een Hart 
van Brabant Wind.  
 
Veel  energie wordt besteed aan een actueel project rondom de realisatie van een collectief 
zonnecollectorensysteem op het dak van de nieuw te bouwen rijhal /manege op het sportpark. 
Udenhoutse ingezetenen kunnen hierin participeren, zeker interessant voor degenen die zelf geen 
collectoren op hun dak kunnen of willen aanbrengen. Na de pauze wordt door een externe  spreker 
uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. 
 
ECU is lid van de VEC, hierdoor kunnen ook vraagstukken die de kennis en capaciteit van ECU te boven 
gaan, gezamenlijk worden aangepakt. 
 
Naar aanleiding van de inleiding wordt de vraag gesteld of we als EC’s niet meer de overheid zouden 
moeten bestoken? 
De grote energieleveranciers voelen de hete adem van al de (lokale) initiatieven en beschikken over 
een groot lobbynetwerk. De gezamenlijke energie coöperaties werken samen in RESCOP, op deze wijze 
kan een steviger vuist worden gemaakt naar de overheid. Dat dit ook kan en resultaat heeft mag blijken 
uit de nieuwe subsidieregelingen voor wind en zonneenenergie die tijdens Prinsjesdag werden 
gepresenteerd. EC’s en woningcorporaties gezamenlijk kunnen een ferme vuist maken waardoor de 
verduurzaming voor de burger gunstiger uitpakt. Er zijn grote bedragen gereserveerd, alleen de 
uitwerking is nog onduidelijk waaraan het zal worden besteed. Probleem is vooral dat er in Den Haag 
vooral “top-down” wordt gedacht. 



 
4. Besluitvorming financieel en bestuurlijke organisatie 

4a. Financieel verslag 2014  
Penningmeester Sjef Leijs geeft zijn toelichting op de financiële zaken over het afgelopen verenigingsjaar. 
Als kleine club hebben we geeningewikkelde financiële boekhouding, dit geldt ook voor de verslaglegging. 
We gaan zuinig om met de middelen en alles is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Bij overtollige(advies) inzet 
wordt getracht deze uit te voeren op basis van subsidieondersteuning. De baten over afgelopen jaar 
bedroegen ongeveer 5.500 Euro, het resultaat kwam uit op 3.500 Euro. Het eigen vermogen lag op ongeveer 
10.000 Euro, ook over dit jaar verwachten we een batig saldo. Dit alles leidde mede aan de besluitvorming om 
de jaarlijkse contributie terug te brengen van 50 naar 25 Euro. 
De geplande activiteiten voor 2016 zijn eveneens van beperkte financiële omvang, de begroting komt 
nagenoeg overeen met die van dit verenigingsjaar. 
De toelichting leidt niet tot vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. 
 
De vergadering verleent penningmeester en bestuur decharge over het gevoerde financieel beleid 2014. 
 
Volgens de statuten dient ECU haar jaarrekening te laten controleren door een accountant. Dit is kostbaar, 
zeker in verhouding tot de minimale omvang ervan. De penningmeester is zelf accountant, desondanks stelt ij 
voor dat “derden” de jaarrekening en onderliggende cijfers en stukken controleren. 
Hij vraagt ECU leden om zitting te nemen in een Kascontrole-commissie.  Hiervoor melden zich twee 
kandidaten; ene Schapendonk en ….. 
 
Indien later wordt besloten tot de realisatie van een collectief zonnecollectoren-systeem op de rijhal  
zal dit ook moeten worden gefinancierd, zo mogelijk met eigen vermogen en middelen vanuit de leden  
en deelnemers. Beoogd wordt hiervoor certificaten uit te geven die uiteindelijk worden terugbetaald en   
recht geven op uitkering van dividend. Maximaal risico is de waarde van de aan te kopen certificaten. 
De kern van de certificaatregeling is vorige keer gepresenteerd, doch moet nog in detail worden uitgewerkt. 
Alleen ECU leden kunnen certificaten verkrijgen. Verwacht wordt dat de totaal investering met zo’n 1000 
panelen uit zal komen op ongeveer 300.000 Euro. 
Besloten wordt dat de twee leden van d kascontrolecommissie, samen met een lid van de RvC gaan 
meewerken aan de uitwerking van de certificaatregeling. 
 
4b. Benoeming nieuw ECU bestuurslid 
De Ecu staturen beschrijven dat er vijf bestuurszetels zijn, twee daarvan zijn op dit moment vacant.  
Het bestuur streeft ernaar voor alle hoeken van de trias energetica (besparing, opwekking en levering)  over 
een aanspreekpunt te beschikken. Voor het aspect opwekking heeft Joris Straeter zich kandidaat gesteld. Hij 
stelt zich voor aan de vergadering. 
Deze stemt in met zijn benoeming in het ECU bestuur 
 
 
 
 



5. Rondvraag 
Onduidelijkheid is er over de locatie Spinder. Dit is de vuilstortplaats in Tilburg Noord. De gronden waar de 
beoogde vijf molens worden geplaatst behoren toe aan de gemeente Tilburg, het Waterschap De Dommel en 
vuilverwerker Attero.  Zij allen nemen ook deel in de voorbereidingen en er vindt overleg met hen plaats.. 
Waar mogelijk in Udenhout en kleinschalige dorpswindmolen zou kunnen worden geplaatst is nog net 
bekend. Kees Weijtmans sr biet aan dat men dan maar eens met hem zou moeten komen praten. 
 
Gevraagd wordt of het mogelijk is om inde gemeente ook op openbare gebouwen zonnecollectoren te 
plaatsen?   
Binnen de gemeente is begonnen met een aantal scholen, waaronder basisschool de Wichelroede in ons 
dorp. ECU wil eerst ervaring opdoen met de realisatie van de panelen op de rijhal, daarna is er gelegenheid 
om andere locaties te ontwikkelen, zoals de sporthal en mogelijk het dak van de kerk. 
 
Voor het overige worden er geen vragen gesteld en sluit de voorzitter dit deel van de vergadering. 
 

6. Pauze 
 

7. Voordracht over de realisatie van een collectief zonnecollectorensysteem door Job Swens. 
 

 


