Jaarverslag 2015 Coöperatie ValleiEnergie
Na tweeëneenhalf jaar heel hard werken, is 2015 het jaar waarin de coöperatie vleugels lijkt te
krijgen. Er staan veel nieuwe projecten op de rails en een tweetal lopende projecten is afgerond.
2015 bracht nieuw elan, extra energie en ook de noodzaak om verder te gaan professionaliseren.
Dat gold voor de coöperatie, het bestuur, de energieklanten en de ledenadministratie.
Coöperatie ValleiEnergie U.A. bestaat nu 31/2 jaar. Op 28 juni 2015 is het driejarig bestaan gevierd
met een klein feestje in het Ecodorp op de Wageningse Berg. Alle leden waren uitgenodigd. Ruim
20 leden waren aanwezig.
Coöperatie
Drie maal zijn de leden in vergadering bijeen geweest in de 5e, 6e en de 7e Algemene
Ledenvergadering (ALV) op resp. 15 januari, 16 april en 26 november. Daarnaast was er in het
voorjaar een strategiebijeenkomst van een halve dag, waarvoor alle leden waren uitgenodigd. De
vergaderingen en de strategiebijeenkomst stonden in het teken van een heroriëntatie en verdere
professionalisering van de coöperatie. De missie, het motto en de koers zijn opnieuw geformuleerd.
Deze hebben hun weerslag gevonden in nieuwe statuten en een aantal nieuwe en vernieuwde
reglementen, waarvan een aantal in 2016 zullen worden vastgesteld.
En verder was er een tussentijdse ledenraadpleging over de toetreding van ENECO als lid van DE
Unie.
Bestuur
In 2015 vonden een aantal bestuurswisselingen plaats. Zowel Henk Monshouwer als
Teun van Roekel namen afscheid als bestuurslid (in resp. de 6e en de 7e ALV) en gingen verder als
opdrachtnemer van de coöperatie. Hun vertrek was een direct resultaat van een in 2014 gestart
proces dat is afgerond met het besluit in de 6e ALV dat bestuursleden geen betaald werk kunnen
verrichten voor de coöperatie. Het bestuur is in de 7e ALV aangevuld met Karel de Bloois en Carel
Effting. Het bestuur is 16 keer in vergadering bijeen geweest.
Op 31 december 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Lex Hoefsloot: voorzitter
Roel Henderickx: penningmeester en vicevoorzitter
Elmar Theune: secretaris
Leo van der Heijden: gewoon lid, belast met communicatie
Karel de Bloois: gewoon lid
Carel Effting: gewoon lid
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal bestuursadviseurs, die vaak ook aanwezig zijn bij
de vergaderingen. Ook hier hebben wisselingen plaatsgevonden: Bram Faber is geen
bestuursadviseur meer en Teun van Roekel is bestuursadviseur geworden. Op 31 december 2015
heeft ValleiEnergie drie bestuursadviseurs, te weten:
Nicolaas van Everdingen
Paddy Noë
Teun van Roekel

Energieklanten en DE Unie
ValleiEnergie is dit jaar lid geworden van DE Unie. Dit lidmaatschap maakt het mogelijk dat
huishoudens via ValleiEnergie energieklant kunnen worden van DE Unie. Omdat DE Unie uitsluitend
duurzame, in Nederland door klanten en coöperaties opgewekte elektriciteit levert, behoort DE
Unie tot de drie energieleveranciers die een 10 scoren op duurzaamheid. Dit jaar konden
huishoudens nog via ValleiEnergie klant zijn van GreenChoice. GreenChoice was een voorloper die
de energiemarkt van de grote maatschappijen heeft opengebroken. GreenChoice produceert echter
maar een deel van de energie die zij levert aan klanten zelf. Daardoor scoort GreenChoice matig op
de duurzaamheidsladder. Op 1 januari 2016 neemt ValleiEnergie afscheid van GreenChoice.
Om te regelen dat huishoudens via ValleiEnergie klant kunnen worden van DE Unie was een
behoorlijke som geld nodig (€10.000). Deze som geld is bijeengebracht door de leden van
ValleiEnergie middels participaties (renteloze leningen voor minimaal 5 jaar).
Op 31 december 2015 zijn nog 83 huishoudens klant van GreenChoice en zijn al 39 huishoudens
via ValleiEnergie klant van DE Unie.
Leden
ValleiEnergie heeft een groot aantal trouwe leden. Op 31 december 2014 waren dat er 215 en op
31 december 2015 waren dat er 212. De meeste leden die opzeggen, verlaten de Gelderse
Vallei en vallen daardoor buiten het werkgebied van ValleiEnergie. De leden zijn eind april 2016 als
volgt gespreid:

De ledenadministratie werd tot eind 2015 in eigen beheer gedaan. In december 2015 heeft het
bestuur de overstap gemaakt naar Clubdiensten, dat een handzaam programma heeft dat speciaal
is ontwikkeld voor verenigingen. Dit programma maakt de ledenadministratie veel handzamer voor
het bestuur. Bovendien is het risico op fouten nog kleiner geworden. Ook is het nu mogelijk om
onze leden automatisch te laten betalen. Dat kan niet anders dan via de derdenrekening van
Clubdiensten. Een verzoek voor automatische betaling van de contributie van 2016 is al uitgegaan.

Communicatie
ValleiEnergie heeft zich gepresenteerd op de volgende bijeenkomsten: Festival Pure Passie (Ede),
Heideoptocht (Ede), Duurzaamheidsdag Ede, Green Igloo Congres (Ede), Voorlichting over
verduurzamen Hoom (Ede), avond over Energiekazerne (Ede), Informatieavond over
verduurzamen sportverenigingen (Ede), Duurzame dag Renkum, Fairtrade netwerkborrel Renkum,
Informatiemarkten WoonBewust (Veenendaal en Lunteren), Molenmarkt (Wageningen), afsluitende
avond energieproject De Hoef (Wageningen), Publieksactie Klimaattop Parijs (Wageningen), Beurs
Duurzaam Rhenen, Diverse COP-bijeenkomsten van netwerk Gelderse energie-coöperaties
(Arnhem).
Er zijn een 5-tal persberichten verstuurd naar aanleiding van overstap naar DE Unie, de
zonnecentrales en Hoom.
Er is 8 keer een interne nieuwsbrief naar de leden verstuurd. Daarnaast zijn er twee soorten
externe nieuwsbrieven verstuurd: één voor geïnteresseerden in ValleiEnergie (243 personen, 8
maal verschenen) en één voor geïnteresseerden in de Energiekazerne (167 personen, 6 maal
verschenen).
Er wordt actief gebruik gemaakt van Twitter met 660 volgers en Facebook met plm. 90 likes. De
andere vormen van social media worden niet gebruikt. Onze website wordt goed bezocht.
Opdrachtnemers
In 2015 hebben Marc Smijers (Energieneutraal Wonen in De Hoef), Henk Monshouwer (ZECK),
Teun van Roekel (EnergieKazerne) en Nieuwkerk Consultancy betaalde werkzaamheden verricht
voor de coöperatie.
Afgeronde projecten
ZECK
De Zonne-Energie Centrale Keltenwoud (ZECK) is op 7 november officieel in gebruik genomen. De
coöperatie ZECK is een spin-off van ValleiEnergie en is begeleid door Henk Monshouwer. ZECK zal
in de ordegrootte van 165.000 kWh energie gaan produceren.
Energieneutraal Wonen De Hoef
Het project Energieneutraal Wonen in de wijk De Hoef in Wageningen (80 koopwoningen uit 1973)
is in juni afgerond. Alle bewoners weten wat zij kunnen doen om hun huis energieneutraal te
maken en welke stappen slim zijn om eerst te nemen. Een deel van de bewoners heeft
maatregelen genomen. Dit project is begeleid door Marc Smijers
Sporten met Energie
In een bliksemactie (start 4 november) hebben 10 sportclubs uit Ede op 4 januari 2016 bij RVO.nl
een subsidieaanvraag gedaan voor in totaal 639 zonnepanelen. Zij konden hierdoor 30%
investeringssubsidie krijgen. Een aantal verenigingen heeft hiervoor een duurzaamheidslening
gekregen van de gemeente Ede. Daarmee konden vijf verenigingen op hun velden ook nog LEDverlichting aanschaffen en zijn een aantal HR-ketels geplaatst en isolerende maatregelen genomen.
Projectleider Nicolaas van Everdingen heeft in het voorafgaande onderzoek samen met de
sportverenigingen de gegevens boven water gehaald (dit kostte vaak enige moeite) van energieen waterverbruik, maar ook de eigendomssituatie. De sportclubs (en nog twee andere, die hun
businesscase niet sluitend kregen) hebben nu allemaal een energiebespaar-advies op maat. Dit
was een vereiste voor de indiening van de subsidie. Nicolaas heeft hiervoor een projectplan
geschreven voor de gemeente Ede. De gemeente Ede heeft op basis daarvan de risico’s afgedekt
voor de inzet van de uren.
ValleiEnergie heeft aast aan de gemeente Ede ook aan gemeente Wageningen aangeboden om ook
daar de sportclubs te helpen, maar dit vond de gemeente niet nodig. Barneveld gaf aan dat er een
ambtenaar is die zich met dergelijk advieswerk bezighoudt.

ValleiEnergie zal deze succesvolle aanpak in 2016 opnieuw aanbieden aan de gemeenten Ede en
Wageningen, en waarschijnlijk ook aan Veenendaal.
Nieuwe projecten
Gemeentelijke daken Ede
In 2015 is met de gemeente Ede de afspraak gemaakt om op een aantal gemeentelijke panden
verspreid over alle dorpen een collectieve zonnecentrale te realiseren. Voor deze projecten is Roel
te realiseren is Roel Henderickx projectleider en Teun van Roekel op projectbasis aan het werk.
EnergieKazerne
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart om op de brandweerkazerne in Ede ca. 450 panelen te
leggen middels een postcoderoosproject. Inmiddels is in het voorjaar van 2016 de zonnecentrale
van start gegaan. Er zijn ruim 50 mensen die in de collectieve zonnecentrale participeren.
Vragen om info en ondersteuning
Naar aanleiding van alle publiciteit rondom de EnergieKazerne kwamen er vragen vanuit VVE’s en
scholen in Ede om advies en ondersteuning. Hierover is ValleiEnergie in gesprek met de gemeente
Ede. In 2016 wil het bestuur dit oppakken.
MFC Renkum
In Renkum wordt een nieuw multifunctioneel centrum gebouwd. De gemeente Renkum wil graag
dat ValleiEnergie op het sportgedeelte een zonnecentrale realiseert. In de plannen wordt hiermee
alvast rekening gehouden. Lex Hoefsloot is projectleider en tot eind 2015 was Henk Monshouwer
adviseur. Zijn rol is in 2016 overgenomen door Teun van Roekel.
Energiebesparing met de HOOM-aanpak
Samen met de gemeenten Ede en Wageningen en met HOOM ontwikkelt ValleiEnergie een
programma ontwikkelen om per wijk energieadviezen te geven. In een wijk staan vaak woningen
die in dezelfde tijd zijn gebouwd. Bewoners kunnen met een vergelijkbaar advies grote stappen
zetten om hun huis duurzamer te maken; een beter energielabel te krijgen en minder fossiele
brandstof te gaan gebruiken. In 2016 start ValleiEnergie in de Componistenbuurt in Ede. Daarna
volgen de andere wijken. Wijkbewoners krijgen een brief als hun wijk aan de beurt is. Teun van
Roekel en Nicolaas van Everdingen zullen hier een rol gaan spelen
Advisering
In Barneveld denkt de gemeente aan windmolens. Paddy Noë en Nicolaas van Everdingen hebben
de gemeente geadviseerd over wat er voor nodig is om hier burgerwindmolens van te maken.
Warmtenet Wageningen Noord
Warmtenet Wageningen Noord is verkenning van de gemeente Wageningen naar de mogelijkheid
van een warmtenet voor in eerste instantie noord Wageningen. ValleiEnergie in de persoon van Lex
Hoefsloot, hierbij ondersteunt door Henk Monshouwer, zit in de begeleidingscommissie van het
onderzoek.

