Algemene Leden Vergadering Coöperatie BRES
Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) donderdag 9 november 2017
Ad Bijma (voorzitter van het bestuur) opent de vergadering met van harte welkom voor weer een nieuwe
ledenvergadering van energiecoöperatie BRES
Zijn er vragen en/of opmerkingen t.a.v. het verslag? Nee, hiermee wordt het verslag vastgesteld.
Personele wisselingen
• Ton Jansen vertrekt als penningmeester, dank je wel Ton en hij ontvangt bloemen en een boekenbon.
Bram de Wit (nieuwe penningmeester) stelt zich voor, hij is accountant bij PWC en hij moet nog officieel
toestemming krijgen van zijn werkgever, de leden stemmen in met zijn benoeming.
• Joop van Hasselt (bestuurslid) stelt zich voor en de leden stemmen in met zijn benoeming.
• Wilbert Willems (voorzitter Raad van Toezicht) neemt afscheid van Jeroen Lockefeer, hij vertrekt als
secretaris, dank je wel Jeroen en hij ontvangt bloemen en een boekenbon.
• Er is een vacature voor de secretarisrol zowel binnen het bestuur (voorkeur gaat uit naar een vrouw) als
in de Raad van Toezicht en er is een profielschets van beide secretarisfuncties.
• Jan Schouw gaat per december weg in zijn formele positie als directeur Bres Realisatie BV (hij wil zich
bezig gaan houden met de ontwikkeling van nieuwe zaken) er volgt nog een passend afscheid in 2018.
De opvolger van Jan wordt Wieke Bonthuis en zij stelt zicht voor als stadsgenoot, socioloog en heeft
haar eigen adviesbureau en wordt per 1 december projectcoördinator bij BRES.
Financiën
Wieke licht de onderstaande begroting toe, doordat er geen penningmeester is zijn de uitgave op dit moment niet
bekend maar dit zijn vooral uitgaven voor personele kosten
Concept begroting 2018 BRES realisatie BV
Projecten
A.1

A.2

A.3
A.4

Woningaanpak
Subsidie gemeente Breda
Opdracht Interreg / Avans
Opdracht HOOM
Woningabonnement
Zonneveste
Netto resultaat / jaar
Nieuw Veer, werving deelnemers
pm
Wind Hazeldonk
Jaarlijkse fee
Groen Plein
Opdracht Groen Plein
Overig
Subsidies / bijdragen

Subs

Totalen

50.000
15.000
15.000
pm
3.000

8.800
25.000
pm
Subtotaal inkomsten uit Projecten

116.800

Projecten, acties en samenwerking
‘Het mooiste energiebedrijf ben jezelf’
• Energiebesparing en woningeigenaren
• Zonneprojecten
• Windprojecten
• Samenwerking
• Groene Parel

ALV donderdag 9 november 2017

1

Woningen
Bewonersreis begeleiden, dit jaar komen we ongeveer op 100 woningen die ‘geBRESt’ zijn, deze woningen zijn
aangepakt met bijvoorbeeld spouw-, vloer- en/of dakisolatie en zonnepanelen, dit is het pakket wat heel vaak
voorkomt
Verbeteringen aan de woningen en de belangrijkste maatregelen
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Na een paar jaar ontstaat een leuk effect n.l. de vraag naar ‘BENG (bijna energie neutraal gebouw), dit zijn
mensen die heel ver willen gaan en hun woning willen terugbrengen naar 0.
Het gaat hierbij om isolatie maar ook nieuwe technieken zoals een warmtepomp en zonnepanelen, het is een
hele grote investering van € 40.000 á € 50.000. Dit is eigenlijk niet op te brengen, niet via een hypothecaire
financiering, dus je moet al eigen geld hebben. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente Breda over het
“woningabonnement”. Hoe werkt dit, in de kern is het heel simpel, als je energierekening teruggaat van € 150, naar € 0, - per maand/jaar/per 10 jaar. Wanneer je dit bedrag in (een keer netto contant zou kunnen maken) en in
de woning zou kunnen investeren. BRES investeert en de energierekening geldt dan als aflossing van de
investering/lening en om dit te regelen is het woningabonnement bedacht.
Wijk-voor-wijk met bewoners
Dit doen we samen met HOOM en o.l.v. Wieke gaan we dit ook op kleinere schaal (op straatniveau) proberen te
doen. De wijken waar we dit jaar geweest zijn: Overakker/IJpelaar, Ulvenhout en Brabantpark volgen deze
maand.
Zon
Het hele dak van de Nieuwe Veste (het gebouw waar we nu zijn) ligt vol met zonnepanelen, vorige week
ontvingen wij een brief van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) met daarin dat de installatie
officieel per 1 september draait en we ontvangen hiervoor een subsidie.
De stroom van het dak gaat hier de Nieuwe Veste in, overdag wordt dit gebouw intensief gebruikt dus de
opgewekte stroom kan rechtstreeks het gebouw in en er is een afspraak gemaakt dat BRES een vergoeding
hiervoor krijgt voor de stroom die wij verkopen. Dit is het eerste zonnesysteem wat echt van BRES is.
Princenstroom Princenhage
Coöperatie Princenstroom, er is collectief een dak gehuurd, daar wordt een zonnedak gerealiseerd, we werken
hier met een postcoderoos, dus de bewoners van dit gebied en aangrenzende gebieden kunnen meedoen, het is
bijna rond, we hebben nog de laatste afwerking met de fiscus en dan kunnen we opdracht geven om dit aan te
gaan leggen, zonne-energie is erg gewild en de prijzen dalen hierdoor
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Legplan Princenstroom op meubelboulevard

We hebben hier een hele mooie marketing campagne op kunnen zetten en we willen deze campagne ook model
laten staan voor andere ROZEN (wijken) in Breda, dus als we een paar slimme daken hebben kunnen heel Breda
voorzien van zonne-energie.
DE ROZEN VAN BRES

Nieuwe mogelijkheden voor zonnedaken/ -weiden bijvoorbeeld bij Nieuw Veer bij waterzuivering, daar ligt een
overeenkomst met het Waterschap, dit gaat om driekwart hectare die benut kan worden voor een zonneweide.
Recent is er een gesprek geweest de VVE – dak + kerk Mgr. Leijtenstraat in Brabantpark, deze roos ligt mooi
centraal en zou geschikt zijn voor Brabantpark en directe omgeving, het dak van de Kerk Prinsenbeek en we zijn
in gesprek met de Evenementenhal Bavelse Berg, als we dit kunnen realiseren dan maken we echt meters met
zonne-energie.
Q&A: Er worden momenteel ook zonnepanelen op scholen gelegd, is dit iets voor BRES om met een
postcoderoos hier op aan te sluiten? De zonnepanelen op de daken van de scholen en ook op de gemeente
daken zijn voor eigen gebruik.
Wind
Het windplan gaat niet door, BRES had een overeenkomst met Staatsbosbeheer dat we op hun grond zelf
windmolens mochten bouwen/ exploiteren, dit zou het enige A16 burgerinitiatief zijn. Het gaat niet door vanwege
de MER (milieu effect rapportage) onze locatie valt af om twee redenen, ecologie en landschappelijke waarde.
We zijn nu in gesprek met Staatsbosbeheer, misschien kan er een zonneweide gerealiseerd worden.
Samenwerking
• BRES werkt steeds meer samen met de overige coöperaties ZonneWijde, Anneville en Duursaam om
gezamenlijk zonneprojecten te realiseren,
• Met HOOM, dit is onze partner voor de verduurzaming woningen,
• Zonnepanelendelen op het gebied van crowdfunding zoals de Zonneveste,
• Hezelaer Energy voor de groene stroom,
• Princenstroom, coöperatie in Princenhage,
• Staatsbosbeheer, wind en zonlocaties A16
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•
•

Met de gemeente Breda voor de woningaanpak/-abonnement en gasloze woningen
GroenPlein, zit hier in de Nieuwe Veste, dit vult BRES samen in met PakhuisB met de opdracht van de
gemeente Breda voor advies over energie en klimaat aan de inwoners + aandacht voor duurzaamheid in
de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld groene daken, afval etc.
Anouk en Wieke starten 30 november met het EnergieLoket. Op 29 november is er een avond over
isolatie en er komt een inductie avond, over gasloos koken.

Groene Parel,
Dit is een BRES award die we geven aan nieuwe projecten op het gebied van energiebesparing of duurzame
energie en deze rouleert, hij is dit jaar uitgereikt aan
09/05 2017
18/06/2017
21/06/ 2017
10/10/2017
November

woningcomplex Donk, Donkvaart Breda, zonnedak met 266 zonnepanelen
ZonneWIJde, 7000 zonnepanelen, Breda DuurSaam
Zonneveste, 930 zonnepanelen, zonnedak Nieuwe Veste
4de Buurauto
Verrassing

Rondvraag
• Emiel vertelt en Wieke vult aan dat BRES is gaan werken met energiecoaches (vrijwilligers) er zijn er
afgelopen week 4 opgeleid, dit zijn mensen die enthousiast kunnen vertellen over energiebesparing, we
gaan daar intensief mee samen werken om zo onze deskundigheid verder uit te kunnen breiden. De
energiecoaches gaan keukentafelgesprekken voeren en er wordt gebruik gemaakt van een
warmtecamera voor het opsporen van isolatie lekken.
• Q&A: Kan BRES naast wind en zon ook iets gaan doen met water? Bijvoorbeeld een turbine project, er
is een stuw bij Ulvenhout, inmiddels is er nieuwe technologie, dus het is wel interessant om een
haalbaarheid/verkenningsonderzoek te gaan doen, misschien kunnen we het Waterschap hiervoor
aanspreken of andere partijen zoals de vereniging Markdal.
Nadere kennismaking met Hezelaer Energy Breda
Jan Willem Dingen, directeur Hezelaer Energy vertelt over de ontstaan geschiedenis van Hezelaer Energy.
Ze zijn in 2005 begonnen en hebben een onderzoek gedaan naar hoe de energiemarkt in elkaar zit en kwamen
er achter dat er veel geld bleef hangen bij de energieleveranciers. Hezelaer Energy wil dit op een eerlijke- en
slimmere manier doen en dit met onze klanten delen. Zij leveren drie diensten: energielevering, meten en
facturatie en Energy Intelligence. Daaronder ligt de duurzaamheid ambitie om alles wat wij aan onze klanten
verkopen duurzaam op te wekken en onze rol is om de klant op de juiste manier te informeren.
Verduurzamen zit hem in twee zaken die complementair zijn aan elkaar, aan de ene kant gaat het om duurzame
opwekking maar het gaat ook om bewustzijn om minder energie te gebruiken. Zij bieden de klanten tools aan om
hun energieverbruik inzichtelijk te maken.
Waar zit voor ons de kracht? Die zit in de samenwerking met partijen, wat wij nu samen doen met BRES, wij
leveren energie aan dit gebouw de Nieuwe Veste. We hebben de afspraak met BRES wanneer mensen die
investeren in zonne-energie, zij klant worden bij Hezelaer, dan krijgen zij korting op hun energietarief.
Met Princenstroom zijn we aan het kijken of wij de gehele administratie kunnen doen, voor degene die meedoen
aan de postcoderoos en geïnvesteerd hebben in het zonnedak regelen we het voordeel en de teruggave van de
energiebelasting. Verder proberen wij samen met BRES projecten in de sociale en particuliere sfeer te realiseren
en mee te denken in duurzame ontwikkeltrajecten.
Verslag: Nel Oomen
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