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Verslag  ALV/Themavergadering 15 september 2022 

We hebben met een grote groep leden tijdens deze avond gebrainstormd over de 

toekomstige activiteiten van de coöperatie. Waar willen we met de coöperatie in de 

komende 5 jaar naar toe? Waar zullen we met elkaar aan gaan werken? 

 

Uitkomst van een levendige discussie was dat het ontwikkelen van nieuwe daken de 

kerntaak van de coöperatie dient te blijven! 

 

Daarnaast en in het verlengde van die kerntaak bleek er met name interesse voor zaken 

als de buurtbatterij of andere vormen van opslag. En ook was er interesse in de 

mogelijkheden om als coöperatie zelf energieleverancier te worden om zo de opgewekte 

stroom rechtstreeks te kunnen verkopen en leveren. 

 

Afgesproken is om de impact en de benodigde inspanning voor de realisatie van deze 

taken in een komende vergadering met elkaar verder te bespreken. 

imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E30185#mctoc1
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E30185#mctoc2
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E30185#mctoc3
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E30185#mctoc4
imap://wijkraad%2Edekrim%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E30185#mctoc5


 

 

ALV/Themavergadering 26 januari 2023 

Het vervolg op de brainstorm van 15 september organiseren we op 26 januari 2023. 

Opnieuw in de Immanuelkerk in de Van Egmondstraat 5. We zullen dan met elkaar 

discussiëren over impact en inspanningen voor de realisatie van de plannen. We beginnen 

om 19.30 uur. 

Verder ligt dan de begroting 2023 ter goedkeuring door de leden voor. 

Ook blijken er bij veel leden vragen te leven over de financiële aspecten van hun 

deelname in de coöperatie.  De (hoogte van de) winstuitkering die door de coöperatie aan 

de leden wordt gedaan. De teruggave energiebelasting die door de leden van hun eigen 

energieleverancier ontvangen wordt. De consequenties voor leden die een andere 

energieleverancier hebben dan de partij aan wie HNL de opbrengst van de daken verkoopt 

(Greenchoice).  

Verder is er een samenwerking van HNL met KennemerKracht. Zoals eerder besproken 

gaan we die samenwerking uitbreiden tot alle daken en ook verder intensiveren. We doen 

dan verslag van de status. 

Verder heeft het bestuur besloten om net als Kennemer Kracht een Stroomdelen 

Reglement in te voeren en dit in de vergadering aan de leden voor te leggen. 

Kom, praat en besluit mee. Noteer 26 januari alvast in je agenda en blokkeer de avond. De 

agenda met de stukken worden je tijdig van te voren toegezonden. 

En uiteraard maken van de gelegenheid gebruik met elkaar het glas te heffen op het 

nieuwe jaar. 

 

 

Winstuitkering daken 

Het bestuur streeft ernaar om de winstuitkering van alle daken jaarlijks in het eerste 

kwartaal te gaan doen. Dat betekent dat voor de daken van Teva, Prins Staal en Transvaal 

de eerstvolgende uitkering geen betrekking zal hebben op een compleet jaar. Uiteraard 

bespreken we een en ander ook met de leden tijdens de ALV/Themavergadering in januari 

2023. 

 



 

Veelgestelde vragen en Rekenvoorbeelden 

De website is het afgelopen jaar geactualiseerd en uitgebreid. In de praktijk blijkt dat op 

veel vragen van leden die bij HNL binnenkomen, het antwoord ook gevonden kan worden 

op de website. Zo vind je alle informatie over de verschillende daken op de website onder 

het kopje ‘De daken’. Als je wilt weten hoe de winstuitkering wordt berekend, dan vind je 

alle benodigde info onder het kopje ‘Rekenvoorbeelden’. En op heel veel vragen over het 

lidmaatschap, kosten en opbrengsten, stroomdelen en panelen, over belastingzaken, over 

het verschil tussen Wp en kWh, over wat te doen bij verhuizing, etc etc, vind je gemakkelijk 

het antwoord op de website onder het kopje ‘Veel gestelde vragen’. 

Een goed idee dus om in de komende weken eens rustig de hele website door te lopen. 

Mocht er iets niet duidelijk zijn of mocht je toch antwoorden op vragen missen, neem deze 

dan mee naar de ALV/Themavergadering op 26 januari 2023. 

 https://haarlemnoorderlicht.nl/daken 

 https://haarlemnoorderlicht.nl/rekenvoorbeelden 

 https://haarlemnoorderlicht.nl/veel-gestelde-vragen 

 

 

Energietransitie voor de calculerende burger 

Dit is de titel van het boek dat Henk Bulder Voorzitter/adviseur van de Stichting Duurzaam 

Milieu heeft geschreven. Sinds 2012 heeft hij meer dan 500 huishoudens geadviseerd over 

de energietransitie. Om de energietransitie te versnellen heeft hij veel van zijn kennis en 

ervaring nu opgetekend in dit boek. In 15 hoofdstukken worden alle aspecten van de 

energietransitie behandeld. Als je onder vermelding van je NAW-gegevens een donatie 

van €15 overmaakt op IBAN NL48TRIO0338781471 van Duurzaam Milieu te De Wijk, krijg 

je een exemplaar van het boek toegezonden. 

 

 

Duurzame groeten en alvast een goede jaarwisseling gewenst, namens heel Haarlem 

Noorderlicht, 

Frans Blanchard (secretaris)  

   

  

https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=b3129a7996&e=cc4036b3b8
https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=ac4b29d7bf&e=cc4036b3b8
https://haarlemnoorderlicht.us9.list-manage.com/track/click?u=4507b5d72d62a74113cacb72c&id=cfdc0f712b&e=cc4036b3b8
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