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Met trots presenteren wij als bestuur het jaarverslag over 2019. Het VEC 
heeft zich ontwikkeld tot een door vrijwilligers geleide semiprofessionele 
organisatie. Wij zijn allen relatieve amateurs en als het moeilijk wordt, huren 
wij expertise in. Toch is bij velen binnen het VEC de expertise toegenomen. 
Het eerste zonnedak is in exploitatie genomen en het tweede zal binnenkort 
volgen. De voorbereiding voor de bouw van de eerste twee windmolens ligt 
op schema; de vereiste vergunningen zijn binnen. We wachten nu op de 
uitspraak van de Raad van State op basis van twee zienswijzen die zijn 
ingediend. Gezien onze ervaringen kan dat nog wel even duren.

Omdat de exploitatie van de windmolens via een exploitatie-bv zal gaan 
plaats vinden, is het noodzakelijk om de statuten van onze coöperatie aan te 
passen. Over die nieuwe statuten hebben we ons laten adviseren door de 
notaris en door mensen uit het "coöperatieveld". Die hebben ons suggesties 
gegeven hoe we de statuten zo kunnen inrichten dat de slagvaardigheid van 
het bestuur wordt vergroot opdat we in "ons bedrijf" adequaat kunnen 
handelen en besluiten.

Onze naamsbekendheid is toegenomen, hoewel nog niet iedereen in 
Vlaardingen ons bij naam kent. Gelukkig hebben we een enthousiast 
communicatieteam dat hard op weg is daar verandering in te krijgen. Ook zal 
de campagne om obligaties aan de man te brengen voor de windturbines op 
basis van een pr plan van b-creative de nodige extra naamsbekendheid 
veroorzaken.

Tenslotte. Ons ledenaantal is weliswaar verdubbeld in een jaar tijd, maar ik 
vind dat wij als leden ons best mogen inspannen om meer leden in 
Vlaardingen te werven.

mailto:info@vlaardingsenergiecollectief.nl
https://www.facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief/
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Mijlpalen VEC 2019

10 artikelen op 
Vlaardingen24, elk 

gelezen door 1500 –
3000 mensen

Vergunning van 
gemeente, 

hoogheemraadschap 
en provincie voor 2 

windmolens

1ste collectieve 
zonnedak in 

bedrijf

Ledenaantal
VEC bijna

verdubbeld

Juridische 
structuur voor 

Oeverwind 
bijna gereed

Certificaten van 2de 

zonnedak grotendeels 
verkocht
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VEC in ontwikkeling
In 2019 is het VEC volwassen geworden. Weliswaar jongvolwassen, maar toch. We zijn een bedrijf
geworden: we hebben onze eerste investeringen gedaan en onze eerste installatie in bedrijf genomen. 
Onze prognoses blijken betrouwbaar te zijn geweest; we kunnen dit boekjaar afsluiten met een
jaarrekening waarin de exploitatie van het Motexion zonnedak conform de verwachtingen is verlopen.
Inmiddels zijn we alweer hard bezig met het volgende zonnedak en de eerste twee windmolens die we in 
het Oeverbos willen plaatsen. U leest er hieronder meer over. 
We hadden in 2019 graag de 200 leden van onze coöperatie willen bereiken maar dat is niet gelukt. Er
bleken ook nogal wat mensen in ons ledenbestand te staan die bij nader inzien toch geen lid wilden zijn. 
Desondanks is ons ledenbestand bijna verdubbeld: van 72 leden eind 2018 naar 136 leden op 31 
december in 2019.
We hebben ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van onze ideeën over de beste structuur voor de 
coöperatie en de precieze vorm van de participatie en medezeggenschap. Krijgt elk project een
afgeschermde financiële huishouding en zijn er zaken waar alleen de investeerders van elk project over 
mogen meebeslissen, of maken we ook gezamenlijke geldstromen en/of gezamenlijke projecten waar de 
ALV van de coöperatie over mag beslissen? En hoeveel zelfstandige handelingsbevoegdheid heeft het 
bestuur en waarvoor is instemming van de ALV nodig? Dit werk is nog niet helemaal afgerond maar de 
juridische stukken waarin dit zijn beslag krijgt zullen binnenkort aan de ALV worden voorgelegd.
Het communicatieteam van het VEC heeft ook een druk jaar achter de rug. Een belangrijke stap is het 
vereenvoudigen van de aanmeldprocedure voor lidmaatschap van het VEC geweest. U leest er meer over 
onder het kopje communicatie.
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Het jaar begon met de spannende ontwikkeling van ons eerste zonnedak. Het zou geplaatst worden op het dak 
van Motexion aan de James Wattweg onder de postcoderoos regeling. Hoeveel panelen kunnen we uiteindelijk 
echt plaatsen? Wat is de beste verzekering, is de dekking geschikt en passen de kosten binnen de raming? Gaat 
de installatie volgens plan en houden alle leveranciers zich aan het afgesproken tijdspad? Op de valreep zijn er 
toch nog een paar complicaties. Maar op 12 maart was het zo ver: ons eerste dak, met 230 zonnepanelen, ging in 
productie. Wethouder Silos verrichtte de officiële handeling.

Gelukkig werkt alles goed en aan het eind van het jaar heeft het dak 63 MWh aan stroom geproduceerd. 
Daarmee heeft het dak in 2019 voor de deelnemers al ruim €7.500 opgeleverd aan uitgespaarde belastingen. 
De productie van het Motexion dak is in lijn met onze verwachting. In maart 2020 hebben we kunnen constateren 
dat de geplande jaarproductie gerealiseerd is.  De administratieve verwerking en ondersteuning van het 
zonnedak kon in nauwe samenwerking met partner Zon op Nederland goed uitgevoerd worden. 

Afgelopen zomer kwam er schot in de ontwikkeling van het dak van Waterweg Wonen aan de Koninginnelaan, 
waarop we een collectief zonnedak mogen realiseren. We kregen bevestiging dat het dak sterk genoeg is en in 
goede conditie verkeert. De besprekingen over de financiën ontwikkelden zich ook gunstig. Eind augustus konden 
we de leden de informatiebrochure toesturen en de inschrijving voor certificaten openen. 

Hiermee heeft het VEC inmiddels mensen in heel Vlaardingen de gelegenheid gegeven deel te nemen in een 
collectief zonnedak. Maar certificaten voor een collectief dak onder de postcoderoosregeling aan de man brengen 
gaat nog niet van een leien dakje. We hebben op verschillende manieren het dak gepromoot en voor het gros van 
de certificaten zijn er aanmeldingen, maar aan het eind van het jaar hadden we er nog 40 van de 281 over.  We 
werken er hard aan ook voor deze certificaten deelnemers te vinden.

Zonne-energie
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3 We hebben forse stappen gezet op weg naar de realisatie
van de eerste twee windmolens in het Oeverbos. In de loop
van het jaar hebben we samen met onze partner De
Windvogel een aantal informatiebijeenkomsten
georganiseerd om iedereen in de gelegenheid te stellen
zich te informeren over onze plannen. Belanghebbenden en
in het bijzonder de Vlaardingers moeten alle kans krijgen
hun vragen te stellen en hun mening te laten horen over
onze ideeën. Juist als coöperatie hechten we eraan de
ontwikkeling van schone energie in Vlaardingen zo veel
mogelijk in te vullen in lijn met de wensen en opvattingen
van de Vlaardingers. We waarderen de constructieve
samenwerking met de gemeente, het college en de
gemeenteraad. Dit draagt enorm bij aan het realiseren van
ons doel “schone energie voor en door Vlaardingers”.

In de loop van het jaar kwamen diverse onderzoeken
beschikbaar over de te verwachten effecten van de
windmolens in het Oeverbos. Ook de besprekingen met de
andere overheidsinstanties, denk aan Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap en provincie,
verliepen goed. In het laatste kwartaal kwamen de positieve
beslissingen van de gemeente, hoogheemraadschap en
provincie af en startten de periodes waarin bezwaar tegen
de vergunningen kon worden aangetekend. Er werden twee
zienswijzen ingediend bij de Raad van State tegen de
omgevingsvergunning van de gemeente.
We werken nu samen met de Windvogel aan onze reactie
hierop. Ook de afspraken met Staatsbosbeheer, eigenaar
van de grond waar we de windmolens op willen bouwen,
hebben hun beslag gekregen.

Windenergie

5

Het is gelukt om de SDE subsidie tijdig aan te vragen
en we hebben een ontvangstbevestiging gekregen. We
wachten nu op de beslissing over de toekenning.

Naast alle onderzoeken en procedures in verband met
de verschillende overheden zijn we hard aan het werk
geweest met De Windvogel over de gewenste
bedrijfsstructuur voor de exploitatie van de
windmolens. De verschillende opties hebben
substantieel verschillende gevolgen voor bijv. de
belastingen. Zaak dus om dit handig aan te pakken.
Het meest gunstig blijkt te zijn om samen met De
Windvogel een exploitatie-B.V. op te richten. Dit vergt
wel enige aanpassing aan de statuten van het VEC.
De ontwikkeling van de juridische structuur voor de
windmolens is nu in een afrondende fase
aangekomen.

Aan het eind van het jaar hebben we de eerste
stappen gezet voor het werven van investeerders in
Oeverwind. We hebben b-creative opdracht gegeven
hier een communicatiecampagne voor te ontwikkelen.
Het VEC hoopt minimaal € 4 ton en maximaal € 8 ton
uit de Vlaardingse samenleving op te halen, afhankelijk
van het enthousiasme hiervoor door de Vlaardingers.
Dit staat gelijk aan de helft (andere helft Windvogel)
van 10% dan wel 20% van de vereiste investering in
de bv. Zodra de vergunningen voor de windmolens
definitief zijn geworden, gaat de werving van
investeerders van start.
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Als resultaat van het door de gemeente opgestarte 
Holy Next Generation project zijn er in januari 2019 
in de Drevenbuurt vier werkgroepen opgericht t.w. 
groen, ophogen, energietransitie en toekomstvisie.  
Het VEC trekt de werkgroep energietransitie, omdat 
dit nauw aansluit bij een van de doelstellingen van 
ons collectief. De werkgroep energietransitie werkt 
met energieambassadeurs, die hun buurtgenoten 
enthousiasmeren om hun woning te isoleren en als 
deze klus gereed is, te investeren in duurzaam 
opgewekte energie. Het VEC maakt ook deel uit van 
de stuurgroep; deze houdt de samenhang van de 4 
groepen in het oog.

Wijkaanpak - Drevenbuurt
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Net als het bestuur bestaat ook het communicatieteam 
van het VEC louter uit vrijwilligers. We zijn begonnen 
met een lijstje van zaken die we in 2019 wilden 
aanpakken. Een hoge prioriteit had het vereenvoudigen 
van de aanmeldprocedure om lid van het VEC te 
worden. Nu kan dat makkelijk via onze website of met 
een formulier op een evenement. Een geïnteresseerde 
hoeft alleen een paar vragen te beantwoorden waarvan 
iedereen het antwoord uit zijn hoofd kent. Alleen mensen 
die zich meteen voor een zonproject willen inschrijven 
moeten nog via de Zon op Nederland website en ook 
enkele ingewikkelder vragen beantwoorden.

De website heeft een grondige make-over gekregen. De 
informatie is sterk uitgebreid en aan de ontwikkelingen 
aangepast. Er verschijnen nu regelmatig nieuwsitems en 
de eerste collectieve zon-projecten zijn ook op de site te 
vinden. De zoekfunctie is verbeterd en we kunnen nu 
ook het bezoek aan de site volgen.

De nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken en 
verschijnt om de andere maand. Naast de 6 reguliere 
nieuwsbrieven hebben we een speciale editie 
uitgebracht ter viering van de koninklijke onderscheiding 
voor Ada Pellearts. De nieuwsbrieven worden op de 
website geplaatst zodat ook niet-leden van de 
ontwikkelingen kennis kunnen nemen.

Bijna elke maand plaatsen we een artikel op onze 
bedrijfspagina bij Vlaardingen24 en die wordt ook via het 
facebook netwerk van Vlaardingen24 gepromoot. Hoe 
groot het bereik hiervan via sociale media is weten we 
niet, maar de tien artikelen op de Vlaardingen24 site zijn 
allemaal door tussen de 1500 en 3000 bezoekers nader 
bekeken. Ook op onze eigen facebookpagina zetten we 
regelmatig nieuwsitems en plaatsen links naar 
interessante berichten.

Communicatie
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5 We zijn aanwezig geweest op een aantal 
evenementen zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
de gemeente, de Woonbeurs, de Lentemarkt, een 
Open Dag van de Aeolus molen, de 
Duurzaamheidsmarkt van de Drevenbuurt en op het 
Zomerterras. We hebben VEC hesjes en jassen laten 
maken en hebben duurzame VEC pennen gekocht. 
Daarmee zijn we voortaan ook op afstand herkenbaar 
en kunnen mensen op een beurs een VEC-pen 
meenemen als ze willen.

Op relevante bijeenkomsten geven we graag een 
presentatie om het VEC te introduceren. Het 
afgelopen jaar mochten we dat doen bij een aantal 
politieke partijen en serviceclubs en bij enkele 
maatschappelijke organisaties. Hiervoor is een 
standaard presentatie ontwikkeld die regelmatig ge-
update wordt en steeds aan de gelegenheid wordt 
aangepast. Ook hebben we een aantal keren geflyerd 
en in Groot Vlaardingen geadverteerd om de 
zonnedaken te promoten en de bekendheid met het 
VEC te vergroten. 



KeesBorsboom
Penningmeester

6 In 2019 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Ton van der Steen
Secretaris: Yvonne Batenburg
Penningmeester: Kees Borsboom
Algemeen bestuurslid: Ada Pellearts 

Hieronder geven zij een korte persoonlijke reflectie op het afgelopen jaar. 
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Het bestuur

Tonvander Steen
Voorzitter

YvonneBatenburg
Secretaris

Trots met een aantal enthousiaste, gepassioneerde “klimaatdrammers” ons in te zetten
voor een schonere, mooiere en gezondere aarde.
.

Ada Pellearts

Ik ben onder de indruk van wat onze vrijwilligers hebben bijgedragen aan de activiteiten
en bekendheid van de VEC projecten. Om steeds weer de boer op te gaan, op markten
te staan, folders te verspreiden, etc. vereist een grote motivatie en gedrevenheid.
En het werpt vruchten af. Maar ook grote waardering voor het vertrouwen dat we
genieten van onze leden, samen werken we aan de broodnodige energietransitie.

Midden in de procedures en discussies vraag ik me wel eens af waar ik in terecht
gekomen ben. Wat een complexiteit en wat een stroperigheid. En dan ook nog de
opdracht het allemaal helder en overtuigend over het voetlicht te krijgen. Oef! Maar als ik
terugkijk naar begin 2019, wat zijn we dan al ver gekomen. En wat hebben we veel
steun gekregen van alle kanten. Daar krijg ik energie van. Veel dank allen!

Bij de start in 2016 was ik zo naïef om te denken dat je iedereen aan je kant hebt staan.
Want wie is er nou niet voor om zuinig om te gaan met energie en als het kan erin te
investeren? In de jaren 70 sprak men al over folie achter de radiatoren en een tochtstrip
in de deur. Dit heeft toch iedereen wel, denk je dan. Inmiddels zijn we een aantal jaren
verder en wat wijzer geworden. Het aantal zonnepanelen op particuliere daken en bij
bedrijven groeit. We hebben ons 1e collectieve zonnedak in werking gesteld en
verwachten het 2e in 2020. Ook het proces van de windmolens is het afgelopen jaar in
een stroomversnelling gekomen. Het zou mooi zijn als de Vlaardingers geld achter de
hand hebben gehouden om mee te gaan investeren, want dat is een doel van onze
missie: voor en door Vlaardingers.
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€ 2019 2018

Contributies - -
Algemene kosten 322 130
Exploitatieresultaat -322 -130

€ 31-12-2019 31-12-2018

Vlottende activa:

Vooruitbetaalde en te ontvangen posten 1.110 2.321
Liquide middelen 36.649 79.652
Totaal 37.759 81.973

€ 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen:

Kapitaal -301 21
Kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren 525 340
Vooruit ontvangen posten 29.895 80.982
Te betalen posten 7.640 630
Totaal 37.759 81.973

Jaarrekening
Exploitatieresultaat

Balans – Actief

Balans – Passief

De cijfers 2018 zijn 

aangepast, dit wordt 

verder toegelicht op de 

ledenvergadering.

De kascommissie heeft 

nog niet zijn 

werkzaamheden m.b.t. 

de cijfers 2019 verricht



Optimalisatie bedrijfsprocessen
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€
Ontvangen 25.000
Uitgaven:
Kosten 2018 3.784
Kosten 2019 9.473

13.257
Resteert te besteden 11.743

€
Ontvangen 5.000
Uitgaven:
Kosten 2019 2.069

2.069
Resteert te besteden 2.931

€
Ontvangen 40.000
Uitgaven:
Kosten 2018 3.666
Kosten 2019 1.609
Onderzoeken 46.023

51.298
Resteert te besteden -11.298

€
Ontvangen 17.970
Uitgaven:
Kosten 2018 275
Kosten 2019 662
Motexion 4.250

5.187
Resteert te besteden 12.783

Subsidie Gemeente Vlaardingen

Subsidie Gemeente Vlaardingen ( Zon)

Subsidie Provincie Zuid Holland ( Wind)

Subsidie Provincie Zuid Holland (Zon)


