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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet ieder welkom op deze huishoudelijke vergadering. Verder in het jaar wil ECU een grotere 
bijeenkomst houden, geheel gericht op de energietransitie.  
Ieder heeft kennis genomen van de discussies rondom het Klimaatakkoord, waarvan  de  inhoud  en 
maatregelen nog lang niet geheel bekend zijn. Wel is duidelijk dat er een grote opdracht ligt bij de 
gemeenten die per 2021 de warmteplannen per wijk gereed moeten hebben.  Binnen het Regionale 
Energietransitie dient per 2050 in Midden Brabant een equivalent van 150 windmolens aan energie te 
worden opgewekt. Het is te verwachten dat voor al deze plannen en uitvoering ook een beroep zal worden 
gedaan op de lokale energie coöperaties.  
Binnen Udenhout worden met de gemeente Tilburg reeds de eerste initiatieven activiteiten opgepakt, 
waarover later zal worden gerapporteerd. 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2018 
Het verslag zelf geeft geen aanleiding tot op- en/of aanmerkingen. Het wordt onder dankzegging aan 
de opsteller vastgesteld. 

 
3. Reflectie verenigingsjaar 2018 - 2019 

In Udenhout en in samenwerking met ECU lopen meerdere projecten, gericht op zowel de verduurzaming 
als de toekomstige energietransitie. Deze worden nader toegelicht. 
 
3a. Aan de slag met je huis 
Op initiatief van gemeente Tilburg wordt dit project uitgevoerd in de wijk Achthoeven. Doel is vergroten van 
de bewustwording door bewoners  en hen begeleiden richting maatregelen op de thema’s energiezuinig - , 
veiliger -, levensbestendig  wonen.  Gekozen is voor de wijk Achthoeven vanwege de leeftijd van de 
bewoners en de behoorlijke eenduidigheid  van de woningen. In het project wordt samengewerkt de 
gemeente Tilburg, de Dorpsraad en Seniorenvereniging Contact 50. De start met het afnemen van enquêtes 
aan huis is reeds gestart. Nar aanleiding hiervan kunnen de bewoners advies krijgen op de genoemde 
onderwerpen. Eventueel gevold door aanbod door geselecteerde bedrijven voor de uitvoering van de te 
nemen maatregelen. 
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3b. Rhedcoop 
Een grensoverschrijdend project samen met Tilburg, deels betaald vanuit de Europese Gemeenschap.  
Het accent ligt op het ontwikkelen van een of meerdere modellen om de energieprestaties van woningen te 
verbeteren en te bezien op welke wijze dit voor de eigenaren financieel haalbaar en betaalbaar bereikbaar is. 
In een samenwerkingsverband met overheden, eigenaren en geselecteerde bedrijven die de uitvoering op zich 
nemen. Het project start in maart 2019, e uitwerking  loopt tot juli 2020, gevolgd dor de realisatie in mei 2021. 
Op basis van voorgestelde aanpak zouden 10 woningen dienen te worden uitgewerkt met verduurzamings -
werkzaamheden en onderliggend financieringsmodel. 
 
3c. Smile 
De projecttitel staat voor Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad. 
Gestreefd wordt, samen met de woningeigenaren, te kijken hoe nieuwe vormen van energie te implementeren. 
Zoeken naar een structuur hoe een slimme uitrol van technologische innovaties wijkgebonden te realiseren. 
Ontwikkeling van een businessmodel voor een hele wijk om bijvoorbeeld van het gas af te gaan.  
Het project zal plaats gaan vinden in de wijk De Kuil. 
 
3d. Burgerwindpark De Spinder U.A. 
Het project met 4 windmolens op vuilstort De Spinder te Tilburg is voorbereid en uitgewerkt door 10 energie- 
coöperaties in Midden Brabant, samen met het Energie Fonds Brabant van de BOM.  
Het traject van planvoorbereiding en ontwikkeling is in december afgesloten met een financial close. 
Alle vergunningen zijn verleend; omgevingsvergunning, bestemmingsplanaanpassing, bouwvergunning, 
grondcontracten, contracten voor aankoop bouw  van de molens en civiele werkzaamheden, enz. 
De financiering is rond met een deelname door 790 burgers die 6000 participaties hebben gekocht en de 
financiering door een bank. De bouwfase met de civiele werkzaamheden is van start gegaan. In juli en augustus 
worden de molens geplaatst, waarna de testfase zal starten. Januari 2020 wordt de eerste energie opgewekt en 
verkocht, de eerste uitkeringen aan de deelnemers volgt na het eerst productiejaar, in 2021. 
ECU heeft haar high risk lening inmiddels met rente terug ontvangen. In de toekomt zal, wanneer de wind tot 
meer energieproductie heeft geleid dan als minimaal is ingeschat, jaarlijks een windbonus tegemoet kunnen 
zien. Deze dient te worden besteed aan doelen die de coöperatie staan vermeld in de statuten. 
 
3e.  Collectief zonneproject De Zonnevisser  
Na de deceptie over het niet kunnen doorgaan van het collectief zonnedak op de manege zijn we in gesprek 
gekomen met De Visser Recycling.  Op hun dak is een zonnedak van 852 panelen uitgewerkt. De animo was 
minder dan ingeschat, waardoor het aantal werd teruggebracht tot 486. Het plan is gereed voor realisatie. 
Echter, om reden van veelvuldige brandschades bij recyclingbedrijven heeft de verzekeringsmaatschappij het 
eigen risico zeer verhoogd met de aankondiging dat deze de komende jaren nog veel hoger zal worden.  
Een zo hoge premie dat het voor de Zonnevisser nagenoeg onverantwoord is om dit project aan te gaan. 
Daarom zijn we nu genoodzaakt om nieuw scenario’s met andere maatschappijen uit te werken. 
Als deadline wordt 31 maart gesteld, voor deze datum willen we duidelijkheid hebben en verschaffen over het 
project en de wijze of en hoe we verder gaan. 
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Het rendement van het project is afhankelijk van de kosten, maar wordt nog steeds ingeschat op 5 tot 7%, mede 
afhankelijk van de ontwikkeling van de energiebelasting en de verkoopprijs van de opgewekte energie. 
Zodra we duidelijk hebben, wordt de businesscase opnieuw doorgerekend. Indien noodzakelijk wil ECU het 
project intern  subsidiëren.  Daarnaast moeten nog enkele formele zaken, zoals het recht van opstal nog worden 
vastgelegd. Van de leverancier hebben we de garantie dat de installatie voor de zomer kan worden geplaatst. 
In geval van energieproductie krijgen de deelnemers via het in te schakelen administratiekantoor bericht voor 
het indienen van  hun teruggaven van de energiebelasting van hun energieleverancier.  
Vooralsnog willen we er alles aan doen om op of voor 31 maart duidelijkheid te verschaffen en gezamenlijk een 
beslissing te nemen. 
 
3f. Elektrische deelauto Udenhout 
In navolging van gelijke projecten i n Haaren, Helvoirt, Oisterwijk en Biezenmortel wordt voorgesteld te 
onderzoeken of we in Udenhout een of meerdere elektrische auto’s beschikbaar kunnen stellen die op basis van  
abonnement en vergoeding per uur beschikbaar zijn voor gebruik. 
Een transitie van bezit naar gebruik, bijvoorbeeld  als vervanging van de huidige 2e auto. Voor het project kan 
een lokale garage worden gezocht die een deel van de organisatie mee oppakt en de voertuigen ter beschikking 
stelt. Mogelijk kan het project met andere initiatieven worden gekoppeld waardoor ook een chauffeur ter 
beschikking is. Ook in Berkel Enschot overweegt BEC eenzelfde idee uit te werken. 
ECU wil dit project helpen “aanjagen” en zoekt vrijwilligers die het mee willen helpen opzetten. De oproep zal 
ook op de ECU site en in de wegwijzer worden geplaatst. 
 
3g. Ideeën van leden 
Te beginnen in 2021 zou ECU vanuit de windbonus van Burgerwindpark De Spinder  jaarlijks een financiële 
tegemoetkoming mogen verwachten, te besteden aan de uitwerking van in de statuten beschreven doelstelling. 
Deze is zeer ruim omschreven en kan worden aangewend voor verduurzaming, energietransitie, sociale cohesie 
en/of leefomgeving. 
Wanneer leden een goede besteding weten, wordt hen gevraagd deze aan het bestuur kenbaar te maken. 
In een latere ALV kan met de leden de bestemming worden bepaald. 
 

4. Financiële aangelegenheden 
Penningmeester Sjef Leijs geeft een toelichting op de financiële situatie van de coöperatie.  
Over 2018 schrijven we een positief resultaat van 5.373 Euro, mede door de extra bonus op de high risk 
lening aan de Spinder. De lening is inmiddels terugbetaald. De inkomsten uit contributiebijdragen zijn wat 
teruggelopen. Mogelijk hebben leden opgezegd door het langer uitblijven van projecten dan verondersteld. 
Gezien het aantal gepresenteerde projecten is dit inmiddels ruim bijgetrokken. 
De liquiditeitspositie is goed, zodanig dat het bestuur voorstelt De Zonnevisser een subsidie te verstrekken 
van 5.000 Euro en eveneens de contributie terug te brengen van 25 naar 10 Euro per jaar. 
 
Tevens zal worden bezien of we met specifieke acties via sociale media het ledenbestand weer kunnen 
verhogen.  
Verder zal later in het jaar vanwege het vijfjarig jubileum samen met BEC een grotere manifestatie worden 
gehouden die geheel in het teken zak staan van de veranderingen en maatregelen die aanstaande zijn. 
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De financiële commissie doet bij monde van Rieke van Roesel verslag van de controle van de stukken. 
Na verduidelijking heeft zij geconstateerd dat de stukken juist zijn, de genoemde bedragen ook daadwerkelijk 
op de rekeningen vermeld staan en de administratie klopt. 
De commissie beveelt de vergadering aan penningmeester en bestuur decharge over het gevoerde financieel 
beleid te verlenen. De vergadering stemt in met het voorstel. 
 
Voor het volgend financieel jaar wordt een nieuwe bezetting gevraagd. Hiervoor stellen zich Bert Brok en 
Hein Abbing beschikbaar. 
 

5. Bestuurlijk- organisatorische zaken 
  5a. Projectmatige samenwerking ECU – BEC 

De samenwerking met de  energiecoöperatie BEC uit Berkel Enschot verloopt in goede harmonie. Beide 
besturen vergaderen samen en beide clubs participeren gezamenlijk in de verschillende projecten. 
 
5b. Bezetting werkgroepen 
De bezetting van de werkgroep Communicatie  is op dit moment te mager om alle gewenste activiteiten te 
kunnen uitvoeren. Om ons als ECU in de dorpsgemeenschap te kunnen en te blijven presenteren zal er meer 
moeten worden gemeld over actuele ontwikkelingen en de voortgang van projecten. Essentieel is het schrijven 
van content voor de website en de Wegwijzer. 
Er worden verschillende voorstellen gedaan hoe dit mogelijk te realiseren, stagiaires van de Rooi pannen en/of 
Helicon. Ook zou meer info verkregen moeten kunnen worden via de afdeling communicatie van de gemeente 
Tilburg. Jan Snelders zal hier achteraan gaan. 
Maar bovenal zoeken we iemand die de werkgroep wil versterken. 
 
Ok de werkgroep zon en warmte is op dit moment onderbezet. Mogelijk dat de naam van de werkgroep niet 
meer geheel dekkend is. Er staan zoveel (technische) ontwikkelingen op stapel waar we van op de hoogte 
willen zijn en blijven om op een later moment beslissingen te kunnen nemen; toepassing waterstof, biogas, 
ontwikkeling van een lokaal warmtenet, laadpalen, enz. 
Ook hiervoor dus de vraag, wie vindt het een uitdaging om hiervoor zitting te nemen in de werkgroep? 
 

6. Rondvraag en sluiting ALV 
Bij de start van ECU hebben we voor het bedieningsgebied ook de mogelijkheid voorzien dat inwoners van de 
Biezenmortel lid kunnen worden van onze energiecoöperatie.  Zeker bij de afsplitsing van Haaren behoort dit 
tot de mogelijkheid. De Biezenmortel kent wel haar eigen lokale coöperatie. Dre voorzitter zal bij hen sonderen 
of er een wens is om e.e.a. te bespreken. 
 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter onder dankzegging voor 
aanwezigheid en inbreng de ALV sluit. 
 
 
 


