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Kort jaarverslag van het bestuur
Nadat 2014 in het teken stond van de start van de (succesvolle) samenwerking met de Duurzame Energie Unie is in 2015 verder gewerkt aan de groei van Amsterdam Energie. Naast een gestage groei van leden is er vooral gewerkt aan de uitwerking van het plan voor de realisatie van
het eerste zonnepanelendak van Amsterdam Energie. Eind 2014 was het gelukt om een toezegging te krijgen van de gemeente Amsterdam om een project te realiseren op het dak van metrostation Reigersbos. Hiervoor is toen SDE+ subsidie aangevraagd en ondersteuning van de Stichting Doen. Beide aanvragen waren succesvol en hebben de financiële basis gelegd onder het
eerste zonnepanelendak. De toezegging van de gemeente is omgezet in een opstalrechtovereenkomst (wat helaas wel erg lang duurde). Vervolgens is er samen met Partizan Publik een campagne opgezet en uitgevoerd, betaald van het geld van de Stichting Doen, om deze panelen te
verkopen aan bestaande en nieuwe leden. Dit is zeer succesvol geweest. Na de aftrap van de
wervingscampagne waren binnen zes weken voor alle panelen belangstellende gevonden.
Ledengroei
Amsterdam Energie kent nu al een aantal jaren lang een gestage groei, waarbij onderscheid gemaakt wordt in leden met en zonder energiecontract. In onderstaand overzicht zijn de ledenaantallen van de afgelopen jaren weergegeven.

1 januari 2013
1 januari 2014
1 januari 2015
1 januari 2016

Leden
120
152
210
320

Leden met energiecontract
75 (bij Trianel)
73 (bij Greenchoice)
141
197

Voor de leden met energiecontract krijgt Amsterdam Energie van de Duurzame Energie Unie een
vergoeding per energieaansluiting.
Duurzame Energie Unie
Doordat Amsterdam Enyergie de eerste toetredende coöperatie was eind 2013 tot de Duurzame
Energie Unie (naast de oprichtende partijen WindUnie en Texel Energie) moesten er diverse kleine en grotere problemen worden opgelost. Het bestuur van DE Unie zag deze problemen ook en
besloot daarom vlak na de zomer van 2014 om DE Unie los te trekken van een van de founding
fathers Texel Energie. In december vestigde DE Unie zich officieel in Amsterdam, in het gebouw
New Energy Docks aan de Distelweg 113. In 2015 moest de nieuwe organisatie zich settlen. In
het eerste halfjaar was dat merkbaar en liep alles niet altijd even gladjes, maar het tweede halfjaar
liep alles beduidend beter. Dit heeft er toe geleid dat de samenwerking steeds beter is geworden
en diverse taken konden worden overgedragen aan DE Unie.
Windenergie
De Werkgroep Wind bestaat al sinds 2013. Het doel is om te bezien of het mogelijk is in het
Amsterdamse westelijk havengebied te komen tot de bouw van een of meerdere molens. Conform de Amsterdamse Windvisie zou dat mogelijk moeten zijn. Hiertoe is onder meer ingesproken
bij de Bestuurscommissie van Nieuw-West en het Havenbedrijf van de gemeente Amsterdam.
Helaas nog zonder succes. Enerzijds doordat de provincie Noord-Holland onredelijke eisen stelt
aan de bouw van windmolen, maar anderzijds ook doordat het Havenbedrijf de samenwerking
met energiecoöperaties niet enthousiast omarmt. Om dit laatste het hoofd te bieden is nauwere
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samenwerking gezocht met andere energiecoöperatie die actief zijn in Amsterdam: Zuiderlicht,
Onze Energie en de Windvogel.
Hoom
Sinds 2014 wordt er met Hoom BV, een dochteronderneming van Alliander, samengewerkt in
een woningisolatieproject in Amsterdam Slotervaart. Ook in 2015 is deze samenwerking voortgezet (met ondersteuning van Stadsdeel Nieuw-West). Er zijn in 1,5 jaar tijd drie energieavonden georganiseerd in het oude deel van Slotervaart. In deze wijk uit de eind jaren ’50 is relatief veel eigen woning bezit en kansen voor woningverbetering. De laatste twee energieavonden
trokken bijna 40 bewoners, wat redelijk succesvol is. Bij de uitwerking bleken onderhoudsachterstanden bij veel woningen soms een lastige drempel om te komen tot warmte-isolatie. Hoewel de
avonden redelijk succesvol waren, heeft Amsterdam Energie door deze activiteiten geen nieuwe
leden kunnen werven. Hoom is wel tevreden over de resultaten en heeft te kennen gegeven verder te willen.
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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.
1.2
Oprichting
De Amsterdamse Energie Coöperatie is opgericht op 9 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 2015 bestond het bestuur van Amsterdam Energie uit de volgende
leden:
Thijs Middeldorp (voorzitter)
Hans Vermeulen (secretaris)
Frank Kuipers (penningmeester)
Jan Henk Tigelaar
Mariëlle de Sain
In de tweede helft van 2015 zijn Thijs Middeldorp en Frank Kuipers uitgetreden uit het bestuur en
heeft Jan Henk Tigelaar vanwege een wereldreis zijn bestuurstaken tijdelijk neergelegd. Tijdens
de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Maarten van Poelgeest (voorzitter) en Vera Luyendijk (penningmeester). Vanwege het feit
dat het nieuwe bestuur minder vaak bij elkaar zou komen is een bestuurscommissie benoemd die
wel vaker bij elkaar zou komen. In deze bestuurscommissie hebben zitting: Thijs Middeldorp,
Frank Kuipers, Jan Henk Tigelaar en Mariëlle de Sain.
Het bestuur heeft in 2015 in de regel elke drie weken 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 2013, Rolf Steenwinkel als uitvoerend directeur aangesteld. Deze managementsfee is
langzaam meegegroeid met de groei van het aantal leden. In mei 2015 heeft het bestuur besloten de managementsfee te verhogen en voorlopig vast te zetten op € 850,- per maand (excl.
BTW). Hierna volgt het overzicht van de managementsfee die is uitgekeerd in 2015.
januari

€ 400,00

februari

€ 400,00
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maart

€ 400,00

april

€ 500,00

mei

€ 500,00

juni

€ 500,00

juli

€ 850,00

augustus

€ 850,00

september

€ 850,00

oktober

€ 850,00

november

€ 850,00

december

€ 850,00

Totaal 2014

€ 7.800,00

In deze jaarrekening is de managementsfee voor de maanden september tot en met december
2014 (€1200,-) ook meegenomen, omdat deze vergoeding van de Duurzame Energie Unie pas in
2015 is uitgekeerd.
1.6
Huisvesting
Amsterdam Energie is gevestigd in het gebouw dat gehuurd wordt door de Open Coöp van de
gemeente Amsterdam. Alle bestuursvergaderingen en de meeste andere bijeenkomsten vinden
hier plaats. Amsterdam Energie betaalt hiervoor geen huur.
1.7
Resultaat 2015
Het bruto resultaat over 2015 bedraagt € 3.827 positief. Hierover is € 765 vennootschapsbelasting betaald. Verder is conform besluit van de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2013
20% toegekend aan de oprichters. Ook heeft het bestuur besloten om een lening van € 1.101 af
te lossen m.b.t. de oprichtingskosten (notaris en aanschaf URL). Uiteindelijk resulteert dit in een
netto resultaat van € 1348.
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 € 65.070,99. 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 € 61.275,97
- Aan het einde van het boekjaar was er een debiteur: de belastingdienst die nog BTW
moest teruggeven.
De totale passiva zijn waard: € 65.070,99. Deze zijn opgebouwd uit:
- Er is een eigen vermogen van € 3.016,78.
- Er zijn crediteuren opgenomen ter hoogte van € 1.226,03, bestaande uit een afgeloste lening en een verrekening met DE Unie.
- Te betalen vennootschapsbelasting van € 765,50
- Het nog uit te betalen bedrag aan de oprichters (€ 895,84).
- Voorziening Campagne Zonstations 2016 van € 27.866,84 (het nog niet bestede geld van
de Stichting Doen)
- Voorziening Zonstation1 van € 21.490,00 (bedragen die deelnemers hebben betaald voor
hun zonnepanelen op Zonstation1).
- Voorziening Biogasboot van € 9.810,00 (beschikte subsidie van Stadsdeel Noord t.b.v. de
biogasboot bij De Ceuvel).
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 2015 na afdracht van de belasting bedraagt € 3.061,99.
2.3 Belastbaar bedrag en vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2015 bedraagt: 765 euro. Deze is inmiddels afgedragen.
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.:

DUS-Architecten

€ 3.600,00 Bouw website, opdracht verstrekt op 20 januari 2012
Ontwerp logo en vormgeving website, opdracht verstrekt op 6
€ 5.100,00
maart 2012
€ 22.200,00 Bijdrage aan de oprichting van de AEC

Partizan Publik

€ 40.800,00 Bijdrage aan de oprichting van de AEC

R.A. Steenwinkel

€ 54.400,00 Bijdrage aan de oprichting van de AEC

Buro Middeldorp
Studio Rooiejas

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 gele-
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2.

3.

4.

5.
6.

verd. Ter compensatie hebben zij recht op een evenredige uitkering uit de toekomstige winst
van de coöperatie.
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.
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.
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
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.
Van de bovengenoemde afspraken tussen de AEC en de betrokkenen kan met instemming
van de betrokken worden afgeweken.

Jaarverslag 2015

8

Bijlage A

Balans

Balans

31 december 2014

31 december 2015

€ 471,00

€ 471,00

€ 1.580,89

€ 61.275,97

€ 0,00

€ 3.324,02

€ 2.051,89

€ 65.070,99

€ 575,24

€ 3.016,78

Activa
Domeinnaam
Bankrekening Triodos
Terug te ontvangen BTW
Totaal Activa
Passiva
Eigen vermogen

€ 1.101,25

€ 0,00

Crediteuren

€ 48,98

€ 1.226,03

Te betalen vennootschapsbelasting

€ 42,98

€ 765,50

€ 283,44

€ 895,84

Campagne Zonstations 2016

€ 0,00

€ 27.866,84

Zonstation1

€ 0,00

€ 21.490,00

Biogasboot

€ 0,00

€ 9.810,00

€ 2.051,89

€ 65.070,99

Verstrekte leningen

Uit te keren aan oprichters

Totaal Passiva
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Bijlage B
Winst en Verliesrekening
Inkomsten
Margeafdracht energielevering DE Unie

€ 12.162,39

Vergoeding kosten Hoom

€ 3.557,18

Campagnefonds Zonstations

€ 47.611,09
€ 63.330,66

Totaal:
Uitgaven
Bankkosten Triodos

€ 99,14

Telefoonkosten Telfort / Ziggo

€ 254,79

Managementsfee R.A. Steenwinkel

€ 9.000,00

Directe kosten Hoom

€ 483,50

Hosting en vernieuwing website

€ 1.539,96

Overige bureaukosten

€ 150,82

Werkgroep Wind

€ 155,95

Campagnefonds Zonstations

€ 19.744,25

Promotieuitgaven

€ 207,92
Totaal:

€ 31.636,33

Reserveringen
Campagefonds Zonstations

€ 27.866,84
Bruto Marge

Vennootschapsbelasting:

€ 3.827,49
20%

Winst boekjaar 2015

€ 3.061,99

Winsbestemming:
Aflossing lening aankoop URL en notariskosten
Uit te keren aan oprichters

€ 765,50

€ 1.101,25
20%

€ 612,40

Buro Middeldorp

2,9% € 17,48

Studio Rooiejas

4,0% € 24,77

DUS-Architecten 17,6% € 107,81
Partizan Publik 32,4% € 198,14
R.A. Steenwinkel 43,1% € 264,19
Netto winst:
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