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Kort jaarverslag van het bestuur 
 
Het jaar 2013 begon op een heel moeilijk moment. In het opstartjaar 2012 was een goede start 
gemaakt, maar vlak voor de kerst ging energieprovider Trianel failliet. Dit leverde begin 2013 een 
crisissituatie op. Het plotseling omvallen van deze belangrijke speler maakte het noodzakelijk dat 
de leden met spoed naar een andere energieprovider geswitcht moesten worden. Samen met 
NHEC kwam in het nieuwe jaar een tijdelijke samenwerking met Greenchoice tot stand.  
 
Aan de leden is toen voorgesteld voor langere termijn een verbintenis met Greenchoice aan te 
gaan. Dat is op de ledenvergadering van 27 maart afgewezen. Het bestuur werd verzocht een 
samenwerking met de pas gestarte Duurzame Energie Unie (DE Unie) nader te onderzoeken. 
Hoewel iedereen van goede was wil was, duurde een vrij lange tijd voordat de DE Unie zover 
was. Uiteindelijk is het proefdraaien in november 2013 gestart ter voorbereiding om het switchen 
van alle leden naar DE Unie. In de tussentijd had Amsterdam Energie wel een kleine bron van 
inkomsten uit de ledenvergoeding van Greenchoice.  
 
Op 1 januari 2013 bedroeg het ledenaantal: 120, waarvan 75 door bemiddeling van Amsterdam 
Energie een energiecontract hadden. Op 31 december 2013 bedroeg het ledenaantal: 152, 
waarvan 73 door bemiddeling van Amsterdam Energie een energiecontract hadden. Ondanks het 
feit dat er in 2013 geen nieuwe energiecontracten konden worden afgesloten is de coöperatie 
toch verder gegroeid. Ondanks, alle problemen hebben maar twee leden hun energiecontract 
opgezegd. 
 
Begin 2013 is een start gemaakt met projecten voor opwekking van hernieuwbare energie. Er zijn 
drie initiatieven gestart: 
- Eind januari is een clubavond over Windenergie georganiseerd en is de Werkgroep Wind 

van start gegaan. Deze werkgroep was eind 2013 uitgegroeid tot 7 personen en heeft met 
hulp van Eigenwijks op 10 december een bewonersavond georganiseerd in Nieuw-West over 
de bouw van een windmolen aan de noordgrens van het stadsdeel. 

- Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Supernatural’ werd er een samenwerking opgestart 
met Pink Pony Express en Cascoland voor de realisatie van een biovergister in de 
Kolenkitbuurt. Hiervoor is subsidie aangevraagd en verkregen bij Stadsdeel West. De bouw 
van de vergister is in oktober van start gegaan en hij was aan einde van het jaar bijna gereed. 

- Eind 2013 is ook de eerste bijeenkomst geweest van de Werkgroep Zon, die mogelijkheden 
onderzoekt  van projecten  voor opwekking van zonne-energie. 
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Financieel rapport 
 
 

1 Algemeen 
 
1.1  Bedrijfsgegevens 
De activiteiten van de Amsterdamse Energie Coöperatie U.A. bestaan voornamelijk uit: 
het uitoefenen van een bedrijf waarmee in de stoffelijke behoeften van haar leden wordt voorzien 
door het sluiten met hen van overeenkomsten betreffende het opwekken en verhandelen van 
duurzame energie;  
het leveren van producten op het gebied van energiebesparing en energie-efficiency; het delen 
van informatie die leidt tot de integratie van duurzame energie in Nederland, een en ander in de 
ruimste zin van het woord. 
 
1.2  Oprichting 
De Amsterdamse Energie Coöperatie is opgericht op 11 december 2011 ten overstaan van Mr. 
R. Boerekamp, notaris gevestigd te Amsterdam. 
 
1.3  Boekjaar 
Volgens de statuten van de coöperatie is het boekjaar een kalenderjaar.  
 
1.4 Het bestuur 
Aan het begin van het jaar 2013 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende 
leden: 
- Thijs Middeldorp (voorzitter) 
- Hans Vermeulen (secretaris) 
- Rolf Steenwinkel (penningmeester) 
 
In de loop van het jaar zijn Frank Kuipers en Jan Henk Tigelaar mee gaan draaien als kandidaat 
bestuurslid. Op 29 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel 
deze twee personen te benoemen als bestuurslid. Op hetzelfde moment is Rolf Steenwinkel 
uitgetreden als bestuurslid. Frank Kuipers heeft op dat moment de rol van penningmeester 
overgenomen van Rolf Steenwinkel 
 
Aan het einde van het jaar 2013 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende 
leden: 
- Thijs Middeldorp (voorzitter) 
- Hans Vermeulen (secretaris) 
- Frank Kuipers (penningmeester) 
- Jan Henk Tigelaar 
 
Het bestuur heeft in 2013 in de regel om de week vergaderd. Van alle overleggen zijn verslagen 
gemaakt. 
 
1.5 Directie 
Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur, als uitvloeisel van het besluit van de ALV op 
29 oktober, op 26 november Rolf Steenwinkel als uitvoerend directeur aangesteld,. Voor zijn 
activiteiten in 2013 heeft de directeur geen bezoldiging gekregen. 
 



 

Jaarverslag 2013 

4 

1.6 Huisvesting 
Amsterdam Energie is gevestigd in het gebouw dat gehuurd wordt door de Open Coop van de 
gemeente Amsterdam. Alle bestuursvergadering en de meeste andere bijeenkomsten vinden hier 
plaats. Amsterdam Energie betaalt hiervoor geen huur.  
 
1.7  Resultaat 2013 
Het resultaat over 2013 bedraagt € 151,77 positief. Hiervan is conform besluit van de Algemene 
Ledenvergadering op 29 oktober 2013 20% toegekend aan de oprichters. Het overige is 
toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
1.8 Deskundigenonderzoek 
De coöperatie maakt gebruik van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op 
grond van artikel 2:396 lid 6 BW. 
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2 Financiële positie 
 
2.1  Balans 
De balans staat weergegeven in bijlage A.  
 
De totale activa zijn waard € € 11.280,49. Deze zijn opgebouwd uit: 
- In 2011 is voor € 471,00 de domeinnaam www.amsterdamenergie.nl verkregen. Er wordt 

vanuit gegaan dat deze waarde niet is veranderd. 
- Op de bankrekening bij Triodos staat een tegoed van € € 10.809,49 
- Er zijn geen debiteuren opgenomen.  
 
De totale passiva zijn waard: € 11.280,49. Deze zijn opgebouwd uit: 
- Er is een negatief eigen vermogen van € 264,47; 
- Door een van de oprichters van Amsterdam Energie, Rolf Steenwinkel, is een lening 

verstrekt voor de kosten van de notaris van de oprichting van de coöperatie en de aankoop 
van de URL ter waarde van € 1101,25.  

- Er zijn crediteuren opgenomen ter hoogte van € 459,35, bestaande uit nog af te dragen 
BTW en een aantal posten die in januari 2014 zijn betaald maar betrekking hadden op het 
boekjaar 2013.  

- Een voorziening voor de biovergister bij Cascoland ter hoogte van € 8.954,-. Deze vergister 
is inmiddels opgeleverd en betaald.    

- Een voorziening van € 1000,- voor de ledenwerfcampagne die in 2014 zal worden 
gehouden. 

    
2.2. Winst en Verliesrekening 
De winst- en verliesrekening staat weergegeven in bijlage B. Alle financiële mutaties zijn 
opgenomen. Ten aanzien van de aangegeven BTW is aangifte gedaan bij de Belastingdienst. Het 
resultaat voor het boekjaar 2013 bedraagt € 151,77. 
 
2.3 Belastbaar bedrag en vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2013 bedraagt: 0 euro (vrijstelling tot € 15.000,-) 

 
2.4 Opstartkosten 
Bij de start van Amsterdam Energie is er door de oprichters een forse inspanning gepleegd om 
de coöperatie van de grond te krijgen. Ook zijn er twee personen ingehuurd om een bijdrage te 
leveren aan de start van de coöperatie. Hiervoor zijn de volgende kosten gemaakt.: 
Buro Middeldorp € 3.600,00  Bouw website, opdracht verstrekt op 20 januari 2012 

Studio Rooiejas € 5.100,00  Ontwerp logo en vormgeving website, opdracht verstrekt op 6 
maart 2012 

DUS-Architecten € 22.200,00  Bijdrage aan de oprichting van de AEC 

Parizan Publik € 40.800,00  Bijdrage aan de oprichting van de AEC 

R.A. Steenwinkel € 54.400,00  Bijdrage aan de oprichting van de AEC 

Totaal: € 126.100,00   
 
Over deze kosten zijn de volgende afspraken gemaakt: 
1. In totaal is voor een totaalbedrag aan  € 126.100 aan bijdragen in de vorm van arbeid 

geleverd. Afgesproken is met de betrokkenen af te spreken dat deze bijdragen om niet zijn 
geleverd.  Ter compensatie hebben zij recht op een evenredige uitkering uit de toekomstige 
winst van de coöperatie. 
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2. Ingaande 2013 wordt jaarlijks een winstuitkering verstrekt aan de betrokkenen naar rato van 
hun individuele bijdrage aan de opstartkosten. Ten behoeve van die winstuitkering kan een 
voorziening worden getroffen op de balans.  

3. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks met ingang van 2013 20% van het totaalbedrag van de 
bijdragen uit te keren aan de betrokkenen. Op grond van o.a. de financiële positie van de 
AEC kan het bestuur na overleg met de betrokkenen van deze afspraak afwijken.  

4. Het totaalbedrag van nog niet gecompenseerde bijdragen wordt jaarlijks geïndexeerd met het 
inflatiepercentage conform het in het betreffende jaar door het CBS gepubliceerde 
consumentenprijsindexcijfer. De winstuitkering stopt zodra het geïndexeerde totaalbedrag 
volledig is uitgekeerd 

5. Ingaande 2013 wordt jaarlijks minimaal 20% van het jaarresultaat (de winst) uitgekeerd en/of 
gestort in de voorziening ten behoeve van de winstuitkering aan de betrokkenen. 

6. Van de bovengenoemde afspraken tussen de AEC en de betrokkenen kan met instemming 
van de betrokken worden afgeweken. 
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Bijlage A 

 

Balans 
 
 1 januari 2013 31 december 2013 

   

Activa   
Domeinnaam € 471,00 € 471,00 

Bankrekening Triodos € 258,87 € 10.809,49 

Debiteuren € 15,71 € 0,00 

Totaal Activa € 745,58 € 11.280,49 

   

Passiva   

Eigen vermogen -€ 355,67 -€ 264,47 

Verstrekte leningen € 1.101,25 € 1.101,25 

Crediteuren € 0,00 € 459,35 

Uit te keren aan oprichters € 0,00 € 30,35 

Voorziening Biovergister  € 8.954,00 

Reservering Campagne  € 1.000,00 

Totaal Passiva € 745,58 € 11.280,49 
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Bijlage B:  Winst-en-verliesrekening 
 

Inkomsten 
      

Boekdatum  Nr. Naam tegenrekening Tegenrekening 
Bedrag 

(excl. BTW)  BTW 
Bedrag 

(incl. BTW)  Omschrijving 

11-02-2013 1 
Noordhollandse Energie 
Coöperatie RABONL2U NL28RABO0151488622 € 396,69 € 83,31 € 480,00 

Vergoeding aanbreng leden tot 
december 2012 

22-10-2013 2 Gemeente Amsterdam INGBNL2A NL87INGB0005052445 € 14.800,00 € 3.108,00 € 17.908,00 Subsidie Biovergister Kolenkitbuurt 

02-12-2013 3 
Noordhollandse Energie 
Coöperatie RABONL2U NL28RABO0151488622 € 1.286,25 € 270,11 € 1.556,36 

Vergoeding aanbreng leden 2e en 3e 
kw.2013 

                
   Totalen:  € 16.482,94 € 3.461,42 € 19.944,36  
        

Uitgaven 

Boekdatum  Nr. Naam tegenrekening Tegenrekening 
Bedrag 

(excl. BTW)  BTW 
Bedrag 

(incl. BTW)  Omschrijving 

01-01-2013 1 Triodos   € 17,36 € 3,64 € 21,00 Bankkosten 

28-02-2013 2 Stichting Partizan Publik RABONL2U NL36RABO0101864442 € 183,63 € 38,56 € 222,19 
Diverse kosten campagneavond 28 
november 2012 

01-04-2013 3 Triodos   € 15,17 € 3,19 € 18,36 Bankkosten 

01-07-2013 4 Triodos   € 15,00 € 3,15 € 18,15 Bankkosten 

06-09-2013 5 Architect Drath TRIONL2U NL35TRIO0198446470 € 33,06 € 6,94 € 40,00 Infraroodactie Amsterdam Isoleert 

01-10-2013 6 Triodos   € 14,93 € 3,14 € 18,07 Bankkosten 

28-10-2013 7 
Enki Energy B.V., 
Nijmegen RABONL2U NL39RABO0127429514 € 7.400,00 € 1.554,00 € 8.954,00 Biovergister Kolenkitbuurt 

15-11-2013 8 Telfort INGBNL2A NL70INGB0009275549 € 9,59 € 2,01 € 11,60 Factuur SIM mobiele telefoon 

09-12-2013 9 Drukwerksprinter.nl RABONL2U NL98RABO0159463866 € 57,00 € 11,97 € 68,97 
Promotiemateriaal Kerstmarkt Circus 
Treurdier 

17-12-2013 10 Telfort INGBNL2A NL70INGB0009275549 € 5,70 € 1,20 € 6,90 Factuur SIM mobiele telefoon 
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02-01-2014 11 R.A. Steenwinkel ASNBNL21 NL73ASNB0707548403 € 133,07 € 27,95 € 161,02 Hostingkosten Amsterdam Energie 

02-01-2014 12 R.A. Steenwinkel ASNBNL21 NL73ASNB0707548403 € 43,21 € 9,08 € 52,29 
Vergoeding telefoonkosten vaste lijn 
heel 2013 

02-01-2014 13 R.A. Steenwinkel ASNBNL21 NL73ASNB0707548403 € 3,45 € 0,72 € 4,17 Parkeerkosten Circus Treurdier 
        
   Totalen:  € 7.931,17 € 1.665,55 € 9.596,72  
        
   Bruto Marge € 8.551,77    
        
   Belastingen      
   Vennootschapsbelasting € 0,00  € 0,00 Vrijstelling tot € 15.000 
   Teveel ontvangen BTW  € 241,87   
        
   Gemaakte reserveringen:     
   Voorziening Biovergister € 7.400,00 € 1.554,00 € 8.954,00  
   Reservering Campagne € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00  
        
   Netto winst € 151,77     
        
   Uit te keren aan oprichters (20%) € 30,35     
   Buro Middeldorp € 0,87 2,85%   
   Studio Rooiejas € 1,23 4,04%   
   DUS-Architecten € 5,34 17,61%   
   Partizan Publik € 9,82 32,36%   
   R.A. Steenwinkel € 13,09 43,14%   

 


