Energiecoöperatie Oss
Verslag oprichtingsbijeenkomst 19 mei 2014
Verslag van de oprichtingsbijeenkomst 19 mei 2014
Locatie: CSE Lounge, Frans Heesen Stadion, Mondriaanlaan 4, Oss
Aanwezig: 40 personen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening (Jaap Pannekoek)
Terugblik (Jaap Pannekoek)
Buurkracht (Rein Akkermans)
Overstapservice en vooruitblik (Henny van Heeswijk)
Presentatie nieuw logo (Edward van den Haterd; Krieet Graphic Design)
Ondertekening oprichtingsakte en voorstellen bestuur (notaris Ekelmans; Pinkse Philips
Huberts Noratissen)
7. Rondvraag
8. Sluiting

1. Opening
In zijn bevlogen opening blikt Jaap Pannekoek terug naar de dag daarvoor (19 mei 2014)
overleden astronaut Wubbo Ockels. Wubbo was zeer begaan met een duurzamere
wereld. Zoals Jaap vertelde kwam dit doordat Wubbo de wereld van een afstand had
gezien in al zijn schoonheid, maar hij kon ook zien dat net voortbestaan van onze aarde
werd bedreigd.

2. Terugblik
Aan de hand van een interactieve powerpoint werd de historie van Energiecoöperatie
Oss getoond door Jaap. Van enkele initiatiefnemers, naar een eerste informatieavond,
van waaruit met een groep vrijwilligers gewerkt werd aan eerste projecten en vanavond
de oprichting.

3. Buurkracht
Rein Akkermans, één van de deelnemers aan Buurkracht in de Oss staatsliedenbuurt
verteld over Buurkracht (een initiatief in samenwerking met Enexis). Rein vertelde dat hij
altijd hoge rekeningen had. Maar zag door de bomen het bekende bos niet. Gevolg: er
werd niets aan de hoge energierekening gedaan, doordat hij niet geïnteresseerd was in
besparen of opwekken van duurzame energie.
Door flyers van Buurkracht werd zijn aandacht getrokken om te gaan besparen. Maar ook
kwam hij erachter dat anderen in zijn wijk hetzelfde ervaarden. Zijn interesse was
gewekt. Rein is mee gaan doen. Een slimme meter werd versneld geplaatst en hij kon
gaan meten/registreren. Hierdoor kwam een beter inzicht in het energiegebruik van zowel
elektriciteit als gas. Ook werden er warmte foto’s van zijn woning gemaakt. Hij dacht dat
zijn huis spouwmuur isolatie had, niet dus. Na een inventarisatie in de buurt zijn er
diverse offertes aangevraagd voor o.a. spouwmuur isolatie en zonnepanelen.
Een bijkomend voordeel van Buurkracht is dat er meer cohesie in de wijk is, vindt Rein.
De wijk onderzoekt of de formule van Buurkracht ook gebruikt kan worden voor zorg in
de wijk.
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4. Overstapservice en vooruitblik
Voor levering van energie kan een energiecoöperatie samenwerken met een
energieleverancier. Henny legt uit dat de Energiecoöperatie Oss in eerste instantie met
één energieleverancier in zee wilde gaan. Hiermee samenwerken is een verdienmodel
voor de energiecoöperatie. Energiecoöperatie Lochem is hier een voorbeeld van.
Na gesprekken met andere energiecoöperaties bleek dit niet de beste insteek. We zijn
van plan om een overstap service in te richten. Leden kunnen dan zelf kiezen of ze willen
overstappen en naar welke energieleverancier. De overstap service is voor de
energiecoöperatie een minder krachtig verdienmodel als het kiezen van één
energieleverancier, maar het geeft de leden meer vrijheid.
Henny somt een aantal projecten waar we mee bezig zijn. Hij geeft ook aan dat we in
een pioneersmarkt bezig zijn. Hierdoor zijn alle regels (juridisch, fiscaal en wettelijk) niet
altijd even duidelijk zijn, maar dat ze zomaar kunnen veranderen.
Naast gezamenlijke projecten, proberen we onze leden ook te informeren waarbij de
website een belangrijke informatiebron is. We krijgen zelfs van buiten de gemeente
grenzen vragen.
Tevens werd de nieuwe website adres bekendgemaakt: www.energiecoöperatieoss.nl
Het twitteraccount: energiecooposs (alleen naam gewijzigd) en een nieuwe facebook
pagina: energiecooposs

5. Presentatie logo
Helaas was Edward van de Haterd er niet, hij had via mail gemeld dat deze mogelijkheid
erin zat.
Edward had een prezi presentatie voorbereid. Wil Panneman gaf uitleg bij de presentatie.

6. Ondertekening oprichtingsakte en voorstellen bestuur.
Notaris Ekelmans legt kort het doel uit van de Energiecoöperatie Oss, zoals opgenomen
in de oprichtingsakte. Vervolgens worden Jaap Pannekoek en Henny van Heeswijk
uitgenodigd om als eerste initiatiefnemers de oprichtingsakte te tekenen.
Daarna werden de bestuursleden uitgenodigd om het document ‘Aanvaarding
Bestuursbenoeming’ te ondertekenen.
Bestuursleden zijn:
Voorzitter: Mundel van Wezenbeek, Oss
Secretaris: Wil Panneman, Oss
Penningmeester: Miranda van den Brand, Oijen
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Algemeen bestuurslid: Henny van Heeswijk, Oss
Algemeen bestuurslid: Eric Schuijers, Lith
Vervolgens proosten alle aanwezigen: oprichting Energiecoöperatie Oss is een feit!.
De sprekers werden bedankt voor hun bijdrage met ‘Het SAS van Lith’ een biertje van
speciaalbrouwerij uit Oijen.

7. Rondvraag
“Nu de oprichting een feit is wil ik morgen zonnepanelen op mijn dak. Hoe doe ik dat?”
We hebben nog geen inventarisatie gedaan onder leden of hier animo voor is. Misschien
kunt u aansluiten bij het Buurkracht project.
“Zijn windwokkels meer voor particulieren?”
Als energiecoöperatie hebben we hier nog geen ervaring mee. Het is zeker een optie.
“De slimme meter wordt 1 keer per 2 maanden uitgelezen door de leverancier, dat
betekent dat hij gehackt kan worden.”
In principe kan alles gehackt worden. Maar wat is het directe gevaar? We denken dat de
slimme meter geen interessant object is om te gaan hacken.

8. Sluiting
De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun komst en worden opgeroepen om lid
te worden van de coöperatie
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