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Vergadering
1. Opening: Voorzitter Dirk-Jan van Schie heet iedereen welkom, opent de vergadering
en verklaart dat als gevolg van alle drukte rondom de realisatie van Zonnepark Hee
deze alv later is georganiseerd dan bedoeld. Vervolgens laat hij de nieuwe
bestuursleden, Piet Sippens en Hessel Pettinga, zichzelf voorstellen.
2. Agenda: De agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen: Geen mededelingen.

4. Jaarverslag en jaarrekening
a. Jaarverslag 2017: Het jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht door de
voorzitter, daarnaast laat twee filmpjes zien, een film van Urgenda over de
duurzame projecten op de Waddeneilanden en een fragment van Terschelling
TV over de opening van Zonnepark Hee.
b. Jaarrekening 2017: Penningmeester Jacob Sil Ruige geeft een toelichting. Ria
Baldee vraagt waarom de gemeente geen subsidie heeft gegeven. Simon Kalf
antwoord dat de gemeente heeft het tekort heeft aangevuld wat was
ontstaan door een onjuiste offerte van Liander voor het leggen van de
stroomkabel naar het zonnepark. Dit is een bijdrage aan Zonnepark Hee
geweest en niet aan de coöperatie. Marjolein Frijlink vraagt of dit niet een
bedrijfsrisico van Liander is. Simon Kalf antwoord dat dat helaas niet zo gezien
wordt door Liander.
c. Goedkeuring: De voorzitter vraagt aan de leden of zij de jaarrekening over
2017 kunnen goedkeuren. De voorzitter van de raad van commissarissen
Martin Boekeloo geeft aan dat de raad van commissarissen de jaarrekening
heeft bestudeerd en goedgekeurd. De leden verlenen vervolgens hun
goedkeuring.
5. Begroting: Penningmeester Jacob Sil Ruige laat de begroting zien en geeft toelichting.
6. Samenstelling Raad van Commissarissen: Hilmar Schurink is gestopt en wordt
bedankt voor zijn inzet. Jenö Obendorfer is volgens het schema dit jaar aan de beurt
om terug te treden. Er is besloten dat het voldoende is om in de toekomst met drie
commissarissen verder te gaan. Naast Martin Boekeloo en Arjan Berkhuysen wordt
Jan Hoogstra voorgesteld. De leden gaan akkoord met de benoeming van Jan
Hoogstra als lid van de raad van commissarissen.
7. Samenstelling Raad van Bestuur: Marc Boekeloo en Willemijn Steentjes zijn uit het
bestuur gestapt. Simon Kalf en Jacob Sil Ruige zijn aangesteld als directeuren van
Zonnepark Hee BV. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn zij als
bestuursleden teruggetreden. Piet Sippens en Hessel Pettinga zijn als nieuwe
bestuursleden aangesteld. Door het terugtreden van Jacob Sil Ruige is er in het
bestuur een vacature voor de functie van penningmeester. Er wordt aan de leden
gevraagd of er iemand deze belangrijke taak op zich wil nemen.
8. Stand van zaken: Simon Kalf verteld dat ons zonnepark tot op heden 319.600 kWh
heeft opgebracht. Dit houdt in dat er nog 70.000 kWh is te gaan tot de op 1 mei
verwachte 389.000 kWh. Op basis van ervaring met de gelijke opstelling van panelen
op het dak van Garage Cupido moeten we dit gaan halen. Er is nu 145 ton CO2
bespaard. De omzet bedraagt momenteel € 41.000, wat inhoudt dat we de
obligatiehouders op 1 januari kunnen uitbetalen in plaats van 1 mei. Er wordt nu
gewerkt aan de uitbreiding van het zonnepark, genaamd Hee 2. Het aantal panelen
wordt verdubbeld zowel op de grond als op de daken. Ondanks dat er nu panelen op
de noordkant van de daken worden gelegd, kunnen we, door met betere panelen
(320 ipv 285 Wp) te werken, toch een verdubbeling van het totale vermogen halen.
Aangezien de crowdfundig van Hee 1 een succes was, willen we voor Hee 2 hier weer

gebruik van maken. Hee 1 hadden we met de eerste 50 obligatiehouder kunnen
vullen, maar dankzij de bereidheid van de hoogste inschrijvers om hun investering te
verlagen, hebben we in totaal 80 obligatiehouders mee kunnen laten doen. Voor Hee
2 is de SDE+ subsidie inmiddels aangevraagd. Deze aanvraag is ingezet op 10,6 cent
ipv de 12,6 cent van Hee 1, dit om niet te riskeren de subsidie mis te lopen aangezien
de beschikbare € 6 miljard al met € 1 miljard is overschreven. Door onder andere de
kostendaling op de panelen krijgen wij met deze vergoeding de business case rond.
De planning is om eind maart het veld te kunnen inrichten, zodat we deze keer de
ook productieve april maand niet hoeven te missen. Martin Boekeloo: Waarom is de
nieuwe investering weer € 500.000 en niet lager? Simon Kalf legt uit dat de offerte
van Liander hoger is dan begroot, maar volgens de business case moet dit uit kunnen.
Arjen Haantjes: Zijn de vergunningen afgegeven? Simon Kalf geeft aan dat de voor
Hee 1 afgegeven omgevingsvergunning ook voor Hee 2 van toepassing is en dat er
wel een nieuwe bouwvergunning is aangevraagd. Helaas is deze vergunningaanvraag
vertraagd doordat Hûs & Hiem nadere informatie nodig bleek te hebben ondanks dat
het om een uitbreiding van een bestaand project gaat. Martinus Kosters: Hoe zit het
met de duurzaamheid van het project? Simon Kalf: Het verwijderen van onkruid en
ander onderhoud van het park is begroot en bijvoorbeeld ook de afname van het
rendement van de panelen. Jolle Dijkstra: Wat wordt het rendement op de
obligatielening van Hee 2? Simon Kalf: Hier wordt nog aan gerekend, maar het
streven is om hetzelfde rendement als Hee 1 aan te kunnen bieden. Gijs Boll: Hoeveel
minder gaan de panelen op de noordkant van de daken opwekken? Simon Kalf: Dit
levert 20% minder rendement. Gijs Boll: Gaan Energie Coöperatie West (ECW) en
Terschelling Energie samenwerken? ECW heeft een beschikking van de
belastingdienst voor een postcoderoos (PCR) voor hun zonnepark op Halfweg. Zij
gaan eerst dit project afronden en daarna met nieuwe projecten beginnen. Jelle
Cupido: ECW en TE hebben hetzelfde doel. ECW heeft belastingkorting via de PCR en
TE heeft een SDE+ subsidie voor haar zonnepark. Deze stimuleringsregelingen zijn
niet te combineren voor de coöperaties, maar leden van TE kunnen wel én klant van
TE zijn én deelnemen aan de PCR van ECW. Op de vorige algemene ledenvergadering
van TE had Johan Meerkerk aangegeven de ontwikkeling van een PCR op te pakken
en dit is dus gelukt. TE en ECW gaan nu in gesprek over hoe ze kunnen samenwerken
en elkaar versterken. Martijn Winnen: Zoveel mogelijk panelen op de daken plaatsen.
Simon Kalf: Om genoeg stroom op te wekken hebben we op Terschelling veel te
weinig daken. Gijs Boll: De constructie van sommige daken is niet sterk genoeg. Ivo
Wiersma: Gaat TE nog andere projecten oppakken? Simon Kalf: Momenteel wordt
onderzocht of een warmtenet rendabel is voor West. Dirk-Jan van Schie: TE is met de
gemeente in gesprek over nieuwe projecten, maar dit is allemaal voor de lange
termijn. Zonnepanelen zijn nog steeds de meest haalbare optie. Marjolein Frijlink:
Heeft TE overleg met de woningbouwvereniging? Dirk-Jan van Schie: Ja en wij
hebben op dit vlak goede berichten gehoord over de nieuwe woningbouwvereniging.
Piet Sippens: TE heeft input geleverd voor het uitvoeringsprogramma van de
gemeente. De doelstelling was in eerste instantie te laag en is nu hersteld. Er zijn
meerdere werkgroepen actief. Werkgroep buurzame energie gaat aan de gang met
het verduurzamen van huizen in Lies. Piet Sippens zit in deze werkgroep. Zij gaan
energiescans doen met als doel “van het gas af”. Deze pilot wil de gemeente
ondersteunen. Hierna uitbreiden over de buitengebieden. Dus niet voor Midsland en

West, hiervoor wordt een warmtenet onderzocht. Martijn Winnen: Als tussenstap is
de hybride CV geschikt. Piet Sippens: Lastig om hier een goed advies voor te geven,
omdat rekenmodellen werken met de huidige gasprijs. Martijn Winnen: Een
warmtepomp plaatsen is ingewikkelder en hier moet je installatie geschikt voor zijn.
Van een CV naar een hybride CV is eenvoudiger, daarom hybride als tussenoplossing.
Piet Sippens: Dit hang van de verschillende rekenmodellen af en daarnaast dalen de
prijzen van warmtepompen snel. Binnen een paar jaar wordt de stap snel kleiner.
Eerste isoleren. Jinny Kooyman: Ik heb haar vraag niet meegekregen. Piet Sippens:
Op basis van vrijwilligheid een huis kiezen, scan maken en kostenplaatje delen. DirkJan van Schie: Dit soort initiatieven heeft veel spin-off. Henk van Deelen: Tijdens een
commissievergadering heeft iemand aangegeven dat er veel subsidieverstrekkers zijn
en dat er voldoende middelen beschikbaar bij gemeente en provincie. Onder andere
Streekwerk en Waddenfonds. Piet Sippens: Wij hebben reeds aanvragen ingediend
die ook gehonoreerd zijn.
9. Leden/klanten werven: Dirk-Jan van Schie vertelt dat er in 2017 zo’n 60 klanten
bijgekomen zijn en dat in 2018 vooral dankzij ons zonnepark er ook weer nieuwe
klanten bij zijn gekomen. Het huidige ledenaantal van TE is 268. Wij gaan door met
het werven van leden en klanten. Het contract met Vandebron loopt op 1 januari af.
De besprekingen voor het nieuwe contract zijn reeds gestart en tot er een nieuw
contract ligt is het oude beperkt verlengd.
10. Rondvraag: Martinus Kosters: Hoeveel procent van de elektriciteitsaansluitingen van
Terschelling zijn nu klant via TE? Dirk-Jan van Schie: +/- 10% van de aansluitingen.
Hiervan zijn +/- 20% zomerhuizen. Gijs Boll: Als je nu klant wordt van Vandebron kan
je € 300 instappremie krijgen. Dit geldt niet als je klant wordt van Vandebron via TE.
Piet Sippens: Dit is ons ook opgevallen en dus één van de belangrijkste punten in de
contractbespreking met Vandebron. Jenö Obendorfer: Hoe belangrijk is TE voor
Vandebron? Piet Sippens: Vandebron neemt TE zeker serieus. Simon Kalf: Vandebron
verkijkt zich op dubbele rol. Jelle Cupido: We moeten onze coöperatieve gedachte
niet uit beeld verliezen. Piet Sippens: Het financiële gat is te groot. Dirk-Jan van Schie:
Dit moet in het contract vastgelegd worden. Marjolein Frijlink: TE kan ook
overstappen. Dirk-Jan van Schie: Dat klopt, maar we willen eerst eraan werken om
het contract met Vandebron goed te krijgen. Ivo Wiersma: Heeft TE contact met
ander energie coöperaties? Jelle Cupido: Ja, vooral met de Amelander en Vlielander
collega’s zijn er goede contacten. Ria Baldee geeft haar complimenten aan het
bestuur. Sylvia Haan: Compenseert de CO2 besparing van Zonnepark Hee de uitstoot
van de houtkachels op Terschelling? Henk van Deelen: Als TE naar een andere
leverancier gaat, wat gebeurt er dan met mijn relatie met Vandebron? Dirk-Jan van
Schie: Het klantcontract met Vandebron via TE blijft op gelijke voet doorlopen tot de
einddatum en als TE overstapt hopen wij dat iedereen meegaat. Martijn Winnen
dankt het bestuur voor haar inzet/tijd. Marjolein Frijlink doet mee in Winddelen en
kan hierdoor niet overstappen naar TE.
11. Afsluiting: Dirk-Jan van Schie dankt Jenö Obendorfer voor zijn inzet als commissaris
van TE. Alle aanwezige leden worden bedankt voor hun aanwezigheid, hij herhaalt

de uitdaging voor de leden om het komende jaar allemaal één klant aan te brengen
en sluit vervolgens de vergadering.

