24 april 2019 MEERENERGIE – BUURTBIJEENKOMST
OPEN ALV & INFORMATIE-AVOND NIEUWE LEDEN & BELANGSTELLENDEN
Locatie: GINGER & ALE
18:30: inloop
19:00: start

Presentatie MeerEnergie nieuwe leden - gelegenheid tot het stellen van vragen
De voorzitter heet iedereen welkom en vertelt de geschiedenis van het project.
Vragen die zoal werden gesteld:
“Hoe hard zijn de grenzen van het gebied. Ik woon aan de kruislaan en het blokje tegen de
Jaap Edenbaan zit erbuiten. Is dat bewust?”
Nee, dat is niet onbedoeld gedaan, het ligt juist voor de hand om dat rijtje erbij te nemen.
“Ik woon net aan de andere kant van de ringvaart. Mogen wij ook meedoen?”
Onze eerste doelgebied is niet de andere kant van de ringvaart. Onder de ringvaart door is
een extra onderneming. Op het moment valt dit buiten het doelgebied.
“Wat is de atmospheer bij de gemeente ten opzichte van jullie?”
Er zijn verschillende clubs binnen de gemeente. De gemeente is positief en werkt goed mee.
“Wat moet er nog aan technologie plaatsvinden in onze wijk zoals opwaardeerapparaten?”
Equinix levert warmte van 30 graden. Om dat op te waarderen moet er een grote
warmtepomp installatie komen. Die komt in de buurt van het datacentrum te staan. Dan
komen er overal overdracht stations voor kleine delen en moet er voor in de woning een
afleverzet komen.
“Wat gebeurt er als Equinix er mee stopt?”
Equinix garandeert niet dat ze altijd warmte leveren. Ze zijn wel nieuw en ingericht als
gebouw voor de toekomst. Er lopen ook afspraken met de gemeente voor lange duur.
We gaan uit van 70 graden in het begin. Maar we gaan er wel van uit dat mensen blijven
door isoleren waardoor je met een lagere temperatuur verder kan. Door het bijvoorbeeld uit
aquathermie te halen.
“Wat zijn precies de dingen die moeten gebeuren? Wat zijn de open vragen?”
Er zijn nog enorm veel open vragen, we zijn een eind op weg. Maar we moeten nog een lang
proces door om alle details, op het gebied van techniek, financiën, organisatie en buurtbereik
te beantwoorden.

“Hoe staan de woningbouwcorporaties hier tegenover?”
De woningbouwcorporaties zijn erg positief. We hebben dezelfde doelstelling dus we werken
goed samen. De grootste, Alliantie en Eigen Haard, schreven een adhesieverklaring.
“Is het besluit van de gemeente over het aanleggen al geweest?”
Er is meerdere malen gezegd dat ze een besluit zouden nemen voor het meenemen van een
warmtenet in de vernieuwing van de wijk. Dus we durfen geen toezeggingen meer te doen.
“Werkt het vertragend of versnellend dat er ook grote partijen bezig zijn?”
Nuon heeft nog geen interesse getoont voor deze wijk. Wij zitten hier al en het is niet in hun
belang om ons in de wielen te fietsen. Dus het is niet versnellend, maar ook niet vertragend.
“Equinix levert nu gratis warmte is dat altijd zo?”
Dutch Data Centres hebben aangegeven dat ze gratis warmte zullen leveren.
Het is een project van 50 miljoen. 80% zullen we daarvan lenen. Een bank zal niet
accepteren dat er een risico in zit dat ze de prijs verhogen. Dat zal dus contractueel
vastgelegd worden.
“Wat is de planning voor Middenmeer Noord?”
Zodra de gemeente geld vrijgeeft voor het project kan het project van start. Het besluit komt
voor of na de zomer. Daarna zullen de voorbereidingen beginnen en waarschijnlijk in het
eerste kwartaal van 2020 wordt er begonnen.
“Wat moet er binnen gebeuren?”
Dat is helemaal afhankelijk van waar iemand de CV heeft geplaatst. Soms zit die achter de
deur, soms zelfs helemaal boven.
“Hoeveel anders is het dan een gasleiding?”
Het zijn er in ieder geval twee: een aanvoer- en een afvoerleiding
“Mijn CV ketel is 10 jaar oud, wat moet ik doen?”
Doe nu geen grote investering in een CV. Je kan huren en we denken er over na om
alternatieven op te zetten.
“Het financiële plaatje. Ongeveer 50 miljoen. 12000 keer 5000 is 60 miljoen. Waar komt die
12000 vandaan?”
We kunnen €5000 subsidie van de gemeente per woning krijgen. Dit is ook een optie.

Einde presentatie nieuwe leden.

20:30 – 20:45 koffie & thee

20:45: start ALV

Algemene leden vergadering
- Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:50 en heet iedereen welkom. We hebben een
open ALV georganiseerd waar ook niet leden aanwezig zijn. Statutair moeten we daar
toestemming aan de ALV voor vragen. De voorzitter legt de vraag - of niet leden aanwezig
mogen zijn - voor aan de vergadering. Alle leden gaan akkoord.
- Vaststelling agenda
Er zijn geen toevoegingen op de agenda.
- Notulen vergadering 14 november 2018
De voorzitter gaat per pagina door de notulen. De notulen worden vastgesteld door de
vergadering.
- Jaarverslag activiteiten 2018
De voorzitter geeft een samenvatting van alle activiteiten die we hebben ondernomen in
2018
Voor het activiteiten-jaarverslag: zie ‘stukken ALV 16 oktober 2019’
- Jaarrekening 2018
De penningmeester Toon Abcouwer presenteert het financieel jaarverslag 2018. De
activiteiten groeien. Een groot deel wordt niet gefinancierd want dat is vrijwillige inzet.
Andere activiteiten hebben we kunnen financieren met subsidie van Stadsdeel Oost. Dit
bedrag is in 2017 opgenomen als voorziening en dit jaar echt uitgegeven. Deel van de
voorziening hebben we dit jaar vrij laten vallen.
Alle kosten en inkomsten posten worden besproken. De kosten en inkomsten opgeteld levert
een resultaat van 0 euro winst.
De balans wordt besproken. Er is nog €28.028,- euro aan voorschotten over.
-

begroting 2019

Toon presenteert de begroting.
Waarom zijn die bedragen zo hoog?
Er moet veel gebeuren. Dat kan niet meer vrijwillig. We moeten een stevige stap maken en
dus moet er meer geïnvesteerd worden.
Hoeveel is er al uitgegeven?
Er is niet veel uitgegeven. Alleen datgeen wat past met het geld dat er is.
We geven geen geld uit dat we niet hebben.
De begroting wordt voorgesteld aan de ledenvergadering met de opmerking dat we
inderdaad alleen het geld uitgeven wanneer we weten dat de subsidie er zeker komt.
Waarom gaat de vrijwilligersvergoeding met een factor 2.5 omhoog? Er moet veel werk
verzet worden en schatten in dat dit nodig is.

- advies kascommissie
Toon heeft de advies commissie bezocht en toont de brief van het advies van de
kascommissie aan de ledenvergadering. De kascommissie adviseert de vergadering de
jaarrekening goed te keuren en het bestuur te decharcheren.
De voorzitter legt de jaarrekening voor aan de vergadering.
Alle leden gaan akkoord met de jaarrekening en verlenen daarmee decharge aan het
bestuur.
De voorzitter legt de begroting voor aan de ledenvergadering op voorbehoud van het
verlenen van de subsidie. Alle aanwezige leden gaan akkoord.
- instelling nieuwe kascommissie
De huidige leden van de kascommissie hebben aangegeven dat ze bereid zijn om te blijven
als kascommissie.
De aanwezige leden gaan akkoord met de instelling van de kascommissie.
- Verlenging vrijwilligersvergoeding
Toon legt uit dat we de vrijwilligersvergoeding verhoogd hebben omdat we de BTW kunnen
terugvragen. We stellen daarom voor om het excl. BTW. te verekenen.
De voorzitter legt de gewijzigde vrijwilligersvergoeding voor aan de vergadering.
Alle leden zijn akkoord. De bestuursleden onthouden zich van stemmen.
-

Afscheid Toon Abcouwer

Job bedankt Toon voor al zijn inzet. Hij was mede-oprichter en zij zijn samen van start
gegaan.
Als dank noemen we in ieder geval één huisje het Toon Abcouwer WOZ huisje.
Toon krijgt een fles wiskey cadeau voor al zijn inzet.
- Rondvraag
“Hoe staat het er nu voor?”
We wachten op een raadsbesluit voor aanleg van een warmtenet in Middenmeer Moord.
We hebben 700 leden en het draagvlak groeit.
“Als het net aangelegd wordt in Middenmeer Noord, worden dan direct de huizen
aangesloten?”
Er wordt gekeken naar verschillende scenario’s.

“Zijn de grote ringleidingen een bedreiging of een kans?”
Ze zouden kunnen functioneren als eventuele back-up. Maar ook dat zijn nog steeds
plannen. Dus we maken gewoon onze eigen plannen en kijken of het past.
- Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55.
22:00

borrel

