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Voorwoord 
 

Het schrijven van een jaarverslag nodigt uit tot reflectie. Reflectie op wat we hebben gedaan, wanneer, hoe en 

met wie. Het antwoord op die vragen vind je in dit jaarverslag.  

 

We hopen dat je nog eens meegaat op reis langs de gebeurtenissen van 2013. Voor het bestuur is het 

opnieuw een prachtig en vol jaar geweest. Het gevoel dat bij ons overheerst: na alle voorbereidingen, na al het 

harde werk van zoveel mensen en met de ondersteuning van zoveel Apeldoorners zijn we in 2013 echt gaan 

groeien met deA, in aantallen en in activiteiten.  

 

We zijn benieuwd naar je reactie op het jaarverslag, en hopen van harte dat je je herkent in het verhaal van 

deA in 2013.  

 

 

Met energieke groet, 

 

Michael Boddeke, Gerard Brugman, Paul Fluitsma, Marleen Kwast, Berry Prins, Arien Scholtens, Janneke 

Slingerland 

Bestuur Coöperatie deA 
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1 Inleiding en leeswijzer 

 

Opbouw 

We beginnen dit jaarverslag met een kort overzicht van deA in 2013 in hoofdstuk 2.  

We beschrijven in hoofdstuk 3 hoe deA werkt aan de verduurzaming van Apeldoorn. Over de levering van 

duurzame, lokale energie Apeldoorn Groen, over onder meer de zonnepanelenactie en de 

duurzaamheidsprojecten bij scholen en huurwoningen. 

Hoofdstuk 4 gaat over de bijeenkomsten en excursies van 2013. In hoofdstuk 5 is de informatie over de 

financiële situatie te lezen. 

In de bijlagen vind je de bevindingen van de accountant en van de coöperatieraad. Hier staat ook een 

overzicht van de opbouw van de organisatie deA. 

 

Voor wie?  

Dit jaarverslag schrijven we in de eerste plaats voor onze leden. Zij hebben in 2012 in het businessplan de 

kaders vastgesteld waarbinnen de coöperatie en de uitvoeringsorganisatie werken. Met dit jaarverslag laten 

we zien hoe we in 2013 verder hebben gebouwd.  

We schrijven het ook voor onze (toekomstige) partners. Met dit verslag maken we duidelijk waar we voor 

staan en wat we hebben gedaan.  

Dit verslag is ook geschreven voor iedereen die voor deA actief is. Zij hebben rechtstreeks bijgedragen aan 

wat we in 2013 hebben gerealiseerd.  

Onze klanten zullen we attenderen op het jaarverslag zodra dat is vastgesteld door de ALV.  

 

Leeswijzer 

We schrijven voor het gemak over ‘Apeldoorn’. Daarmee bedoelen we de gemeente Apeldoorn, dus inclusief 

de dorpen en het buitengebied.  

Afwisselend gebruiken we ‘deA’ of ‘we’, daarmee bedoelen we hetzelfde. Alleen als dat relevant is, maken we 

onderscheid tussen Coöperatie deA, Holding deA en Energiebedrijf deA.  

deA heeft geen eigen leveringsvergunning, en kan dus alleen energie leveren samen met een energiepartner 

die wel in het bezit is van een leveringsvergunning. We schrijven voor de leesbaarheid over levering van 

Apeldoornse duurzame energie door deA.  
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2 2013 in het kort: We bouwen verder 

Onderstaand overzicht toont een aantal belangrijke gebeurtenissen uit 2013. Deze worden allemaal elders in 

het jaarverslag beschreven.  
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3 Verduurzaming van Apeldoorn 

3.1 Duurzame Apeldoornse energie voor ruim 500 klanten 

Sinds 1 maart 2013 levert deA via haar energiepartner Greenchoice duurzame energie uit Apeldoorn. Door het 

faillissement van energiepartner Trianel eind december 2012 was de energielevering per 24 december 2012 

gestaakt. Gelukkig kon binnen enkele weken een definitieve start gemaakt worden met Greenchoice als 

energiepartner. 

 

Vanaf 1 november 2013 levert deA energie onder de naam Apeldoorn 

Groen. Groencertificaten worden geleverd door het Waterschap Vallei en 

Veluwe en kalvermesterij Kroes in Uddel. Met Attero (voorheen VAR) is 

mondeling overeengekomen om vanaf 2014 groencertificaten aan deA te 

leveren.  

 

Op 31 december 2013 stond de teller voor het aantal inschrijvingen voor 

energie van deA op 537. De ambitie van 500 klanten aan het eind van het 

jaar is daarmee ruimschoots waargemaakt – een resultaat dat behaald is 

door de gezamenlijke inzet van vele leden! De actie leden bellen leden is 

daar een mooi voorbeeld van, net als de aanwezigheid op het 

Raadhuisplein elke zaterdag en de vele evenementen waarop deA 

aanwezig was. Daarnaast leverde ook de briefing van Greenchoice aan al 

haar klanten in de gemeente Apeldoorn vele klanten voor deA op. 

 

De provincie heeft de aanvraag voor een wervingscampagne onder de 

naam ‘de GreenBang’ gehonoreerd met €25.000,-. De campagne zal in het 

voorjaar 2014 plaatsvinden en de resultaten van de campagne zullen 

gedeeld worden met en beschikbaar zijn voor de leden van de Community 

of Practice Lokale Duurzame energiebedrijven Gelderland.  

 

Grafiek: Op 31 december 2013 staan 516 huishoudens en 21 bedrijven 

ingeschreven voor energie van deA 
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3.2 Zonnepanelenactie 2013 

In 2013 heeft deA haar tweede zonnepanelenactie voor particulieren in samenwerking met 

een aantal lokale installateurs georganiseerd. Nieuw was dat klanten en leden van deA 5% 

korting kregen.  

 

Ondanks de vijf informatieavonden en de keuze voor het voorjaar in plaats van de zomer, 

is het aantal inschrijvers niet substantieel hoger dan in 2012. In totaal vroegen 125 mensen 

een offerte, wat leidde tot 41 opdrachten. Het percentage verleende opdrachten van 33% 

is daarmee lager dan de 44% van vorig jaar. Kortom: het resultaat van de actie valt tegen.  

 

Net als vorig jaar is de actie ook dit jaar weer grondig geëvalueerd. Onder de deelnemers 

krijgt de actie een eindcijfer van 7,8. Dit is een hogere score dan de 7,5 van 2012. 

3.3 Zon op School 

Het concept Zon op School is ontwikkeld samen met LochemEnergie, ZET, EBEM en 

EnergieRijkVoorst. Het educatieve programma is opgeleverd, het financieringsmodel is 

klaar en ook tal van organisatorische kwesties is opgelost.  

 

Drie basisscholen van Leerplein055 hebben zich gemeld voor Zon op School, waarbij het 

de bedoeling is om in het voorjaar 2014 zonnepanelen op de school te leggen.  

3.4 Zon voor Huur 

Met de vier Apeldoorns woningcorporaties is de afspraak gemaakt om het concept Zon 

voor Huur in een pilotproject van ruim 500 grondgebonden huurwoningen te beproeven. 

Het concept Zon voor Huur is ontwikkeld samen met LochemEnergie, EBEM en 

EnergieRijkVoorst. 

 

Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2013, zijn 6 zonnepanelen op de 

proefwoning in de Pasteurstraat in gebruik genomen. De opbrengst van de panelen is live 

te volgen op de website van deA. De proefwoning wordt ingezet om huurders 

nieuwsgierig te maken en te informeren. 

 

deA in de media 

Ook in 2013 is er weer veel positieve aandacht voor deA in de lokale 

media. Een greep uit de berichten: 

  

Zonnepanelen kopen bij deA voelt vertrouwd. 

„We zijn niet goedkoper dan gemiddelde installateurs, maar het geeft 

toch vertrouwen dat deA achter de actie zit”. 

Een artikel over de tweede zonnepanelenactie van deA in de Stentor 

van 30 april. 

 

deA in straatwijs, Stentor 6 juli 2013 

„Maar waar partijen als Nuon, Essent, Eneco en de Nederlandse 

Energie Maatschappij miljoenen in hun marketing steken moet deA 

het met een bescheiden budget van nul euro doen…. vandaar dat ik 

gisteren deA maar eens belde. Zonder een wachtrij en zonder hoge 

gesprekskosten kreeg ik meteen een allervriendelijkste dame te 

spreken, die duidelijk hart voor de zaak had”. Jeroen Pol verhaalt over 

zijn positieve ervaring bij het overstappen naar deA. 

 

Eerste zonnepanelen van deA voor huurders 

„Aan de Pasteurstraat in Kerschoten heeft de Apeldoornse 

energiecoöperatie deA de eerste zonnepanelen aangebracht bij een 

huurwoning”. Een artikel over de proefwoning voor Zon voor Huur aan 

de Pasteurstraat in de Stentor van 10 oktober. 

 

deA viert eerste mijlpaal met taart in Loenen 

„Vijfhonderd afnemers moesten er voor het eind van het jaar binnen 

zijn, vond de Apeldoornse lokale en duurzame energiecoöperatie deA. 

Dat lukte met een school als gelukkige”. Een artikel over de 500ste 

klant in de Stentor van 18 december. 

 

Naast Twitter zijn we in 2013 ook actief op Facebook. deA heeft 

contact met volgers binnen en buiten Apeldoorn 



8     Jaarverslag 2013 

Uitgangspunt bij Zon voor Huur is dat de huurder niet hoeft te investeren. De opbrengst van de zonnepanelen 

zorgt vervolgens voor een verlaging van de energierekening van de huurder. Van dit financiële voordeel is 

20% voor de huurder. De overige 80% heeft de deA nodig voor rente en aflossing en reparatie en onderhoud. 

3.5 Zon voor Verenigingen 

Op verzoek van Jeu de boules vereniging ’t Zwijntje is een voorstel uitgewerkt om de hal van de vereniging 

van zonnepanelen te voorzien. Helaas is besloten om gezien de gemiddelde leeftijd van de leden van de 

vereniging het voorstel niet uit te voeren. 

 

Op verzoek van voetbalvereniging Robur et Velocitas is een voorstel gemaakt om zonnepanelen op het 

verenigingsgebouw te leggen. Het bestuur heeft besloten hier vooralsnog geen uitvoering aan te willen geven.  

3.6 Warmtenet 

Samen met Alliander en Essent zijn de mogelijkheden onderzocht om het warmtenet van Zuidbroek richting 

Zevenhuizen uit te breiden. De gedachte daarbij is dat Alliander de netwerkuitbreiding voor haar rekening 

neemt en deA de leverancier van de warmte wordt. 

 

Eind 2013 heeft De Goede Woning, eigenaar van een viertal flats, besloten deze flats aan te willen sluiten op 

het nieuw aan te leggen warmtenet. Ook het zwembad De Sprenkelaar heeft aangegeven hier positief 

tegenover te staan.  

3.7 Gasexpansie  

Het onderzoek rond de businesscase gasexpansie is afgerond. Uitgegaan werd steeds van de levering van 

restwarmte aan het gasstation aan de Dijkgraafweg door een nabijgelegen bedrijf. Eind december bleek dat 

het bedrijf haar productieproces gewijzigd heeft, waardoor nu veel minder ofwel te weinig restwarmte 

beschikbaar is. 

 



 Jaarverslag 2013      9  

 

4 Bijeenkomsten en excursies 

deA brengt mensen bij elkaar, geeft leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, geïnformeerd of geïnspireerd 

te worden of anderen te informeren en inspireren, mee te denken en te praten. Daarvoor organiseren we 

bijeenkomsten en excursies.  

4.1 Excursies 

Vanaf het begin noemen we al de fietstocht langs productielocaties van deA. En in 2013 was het dan zover. 

Door de organisatie van de groep ‘Voor en door leden’ waren we op 8 juli te gast bij het Waterschap in 

Apeldoorn en op 21 september bij Kalvermesterij Kroes in Uddel.  

4.2 Workshops energiebesparing 

Dit jaar heeft Marcel van der Maal liefst 4 maal de workshop energiebesparing verzorgd voor onze leden en 

andere belangstellenden, wederom in de Ecofactorij. Zo zijn weer 50 personen met elkaar in gesprek geraakt 

over de (on)mogelijkheden van energiebesparing. Sindsdien is ook de warmtebeeldcamera te leen. 

4.3 Brainstormavonden met leden 

Waar mogelijk nodigen wij direct (persoonlijk) of indirect (via de nieuwsbrief) onze leden uit met het bestuur 

en/of het energiebedrijf mee te denken. De vorm varieert. In 2013 hebben de volgende grotere bijeenkomsten 

plaatsgevonden: 

 

 Brainstorm financieringsmogelijkheden voor deA 

Met een 20-tal gericht uitgenodigde leden heeft een delegatie van het bestuur, de coöperatieraad en het 

energiebedrijf gebrainstormd over andere vormen van financiering voor projecten die deA graag wil 

ontwikkelen. Dit leverde veel ideeën op voor nadere uitwerking. 

 

 BUZZ-avond  

Begin oktober hebben we onze leden uitgenodigd om ideeën te verzamelen die de daaropvolgende maanden 

uitgevoerd zijn om klanten te werven. In het oog lopende acties waren de avonden ‘leden bellen leden’ (20 en 

26 november) en de zaterdagmiddagen waarop leden klanten wierven op het Raadhuisplein. 

Alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we eind 2013 inderdaad onze 500e klant konden verwelkomen.  
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4.4 Algemene ledenvergadering (ALV)  

Op 17 april vindt de twee ALV plaats en een half jaar later, op 30 oktober de derde. 

 

De ALV van het voorjaar staat in het teken van het jaarplan 2013: Samen verder bouwen.  

De vragen en suggesties leiden tot een aantal zaken om verder uit te werken. Activiteiten die zijn beschreven 

in de hoofdstukken 3 en 4 komen hieruit voort. 

In deze ALV wordt Lianda Sjerps-Koomen benoemd als vijfde coöperatieraadslid.  

Het participatiereglement is goedgekeurd en het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 zijn vastgesteld. Het 

bestuur ontvangt goedkeuring over de rapportages uit 2012. Ook het jaarplan voor 2013 wordt goedgekeurd.  

 

In de najaars-ALV toont Berry Prins de nieuwe promotiematerialen ter bevordering van de herkenbaarheid van 

deA. Met de slogan Ik kies voor groene energie uit de buurt worden in het najaar acties gevoerd om leden 

en klanten te werven. 

Michael Boddeke, Carola Hoogland, Marcel van der Maal en Hans Wolf van het energiebedrijf lichten de 

projecten toe waaraan deA in 2013 werkt en penningmeester/waarnemend voorzitter Paul Fluitsma licht de 

financiële situatie van deA toe. De financiële situatie is broos en er is een aantal maatregelen getroffen om 

ongewenst oplopen van het tekort te voorkomen. De inspanningen van deA zijn zoveel mogelijk gericht op 

het verwerven van inkomsten. Als de maatregelen het beoogde effect hebben, ontwikkelt deA zich volgens 

plan binnen enkele jaren tot een gezond bedrijf. 
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5 Financieel jaarverslag 

In dit hoofdstuk geven we het financiële beeld van deA. Na een algemeen overzicht volgen de jaarcijfers, 

voorafgegaan door een toelichting. 

5.1 Algemeen overzicht 

Het jaar 2013 financieel gezien 

Ook financieel gezien was het motto van het Jaarplan 2013 ‘Verder bouwen’ van toepassing. In veel opzichten 

zijn er financieel gezien stappen vooruit gezet. De volgende punten illustreren dat. Toelichtingen op details en 

de cijfers zijn in de navolgende paragrafen te vinden. 

 

 Resultaten zijn ruwweg binnen de begroting uitgekomen 

Bij de verschillende onderdelen zijn er behoorlijke verschillen, maar grosso modo komen we dicht bij de 

begroting uit. Dat komt mede omdat we goed zicht hebben en houden op het financiële verloop om tijdig 

bij te kunnen sturen. 

 Het eigen vermogen is beter op peil gebleven dan eerder verwacht 

Hierdoor staat deA financieel gezien ook sterker dan verwacht voor de ontwikkelingen en plannen die we 

willen uitvoeren in de komende jaren. Bijzonderheden daarover staan niet in dit jaarverslag maar in het 

jaarplan. 

 Er is een beter zicht op de financieringsstructuur 

In de loop van het jaar is in een Workshop Financiën samen met actieve leden gekeken naar de 

financiering van deA. Dat heeft een veel beter inzicht gegeven in de aard van de Participaties, mogelijke 

veranderingen daarin en algemeen de wijze van financiering. Dit geeft de ruimte om op termijn naast de 

Participaties een andere vorm van financiële deelneming van de leden op te zetten; ook geeft het ruimte 

om projecten afzonderlijk te financieren, binnen de Coöperatie met onze leden, met andere overheden en 

partners, of beide. 

 De financiële processen zijn dit jaar verstevigd en geordend 

De administratieve en financiële processen zijn verstevigd. Mede daardoor is de vrij aanzienlijke 

debiteurenpost (geld dat we nog tegoed hadden) van eind 2012 opgelost. 

In overleg met de zzp’ers in de uitvoeringsorganisatie is de crediteurenpost (geld dat we nog moesten 

betalen) binnen de spankracht van onze middelen gebracht. 

Rond het einde van het jaar hebben we een licentie op een professioneel financieel administratiepakket 

genomen. De gehele financiële administratie van 2013 is inmiddels daarin onder gebracht. Dat stroomlijnt 

ook de interactie met de accountant. 
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Maatregelen gedurende het jaar 

Gedurende het jaar zijn enkele maatregelen getroffen om ongewenst oplopen van het tekort te voorkomen. 

De zzp’ers hebben aangegeven dat ze in de tweede helft van 2013 hun uren niet factureren en dus vooralsnog 

op vrijwillige basis werken voor deA. In gesprek met de partners worden de overige kosten zoveel mogelijk 

beperkt. De inspanningen van deA zijn zoveel mogelijk gericht op het verwerven van inkomsten.  

Dergelijke maatregelen helpen om deA zich volgens plan te laten ontwikkelen tot een gezond bedrijf binnen 

enkele jaren. Dan zijn op den duur zulke toch vaak pijnlijke maatregelen niet meer nodig. 

 

In natura bijdrage van partners  

We ontvingen ook dit jaar van onze partners bijdragen in producten en diensten. Dat helpt ons enorm om met 

lagere kosten toch te werken en te groeien als professionele organisatie. 

Zie de bijlage voor een overzicht van onze partners. 

 

Bijdrage van de Provincie Gelderland  

Vanuit de provincie zijn middelen beschikbaar gesteld via de regio Stedendriehoek voor een drietal projecten 

die door de energiecoöperaties uit de Stedendriehoek uitgevoerd gaan worden. Hierbij worden de geleverde 

uren vanuit de energiecoöperaties beschouwd als cofinanciering van de beschikbaar gestelde provinciale 

middelen. deA is actief betrokken bij twee projecten. Het project Zon op School dat tot doel heeft 

basisscholen in de Stedendriehoek te voorzien van zonnepanelen en het project Zon voor Huur dat tot doel 

heeft huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. 

5.2 Toelichting op de jaarcijfers 

5.2.1 De financiële resultaten (Winst- en Verliesrekening) 

Deze paragraaf geeft een toelichting op de resultaten en waar nodig achterliggende ontwikkelingen; dit zowel 

ten opzichte van de begroting in het Jaarplan 2013 als ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Omzet / Inkomsten 

 Energielevering: De doelstelling van 500 klanten is gehaald, maar mede door de startproblemen in 

december 2012 is dit aantal pas laat in het jaar gehaald. De omzet is daardoor sterk achtergebleven bij de 

begroting. 

 Vanwege langlopende contracten bleek het contracteren van energieproductie bij het Waterschap niet 

mogelijk. De Garanties van Oorsprong zijn overigens wel gecontracteerd. 
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 De zonnepanelenactie in 2013 werd wederom hoog gewaardeerd maar leverde niet de verdubbeling op 

die was verwacht. 

 De verwachting was dat we in 2013 al met een paar scholen in het kader van Zon op School zouden 

starten. Dat is niet gelukt. De eerste drie scholen starten in april 2014.  

 Het aantal leden van de Coöperatie is gegroeid zoals wij ons als doel hadden gesteld. Dit is terug te zien 

in het bedrag aan contributies dat ongeveer gelijk is aan de begroting. 

 

Kosten / Uitgaven 

 Vanwege de lagere omzet, zijn in de loop van het jaar maatregelen genomen om de kosten sterk te 

beperken. De belangrijkste kostenbeperking betrof de betaling aan zzp’ers en bestuurders. 

Er was conform de statuten een vergoeding begroot voor de leden van het dagelijks bestuur; in de 

gegeven omstandigheden heeft het bestuur afgezien van een vergoeding. 

 De kosten voor projecten zijn als geheel ongeveer op begroting. 

 De algemene kosten zijn veel hoger dan begroot. Dit komt omdat er onvoldoende was begroot voor de 

kosten van de accountant en de verzekeringspremies (voor aansprakelijkheid); bovendien zijn er eenmalig 

dubbele accountantskosten opgenomen, namelijk de betaalde kosten voor 2012 en een post ‘nog te 

betalen’ voor 2013. 

 Er was in 2012 een bedrag van €163 gereserveerd voor een verwachte belastingaanslag. De aanslag was 

uiteindelijk ‘nihil’ zodat dit bedrag weer vrij viel. 

5.2.2 Bezittingen en verplichtingen (de Balans) 

Deze paragraaf geeft een toelichting op de balans en enkele ontwikkelingen in de balans, zowel ten opzichte 

van de begroting in het Jaarplan 2013 als ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Activa 

(dit zijn de bezittingen en vorderingen van deA). 

 De cijfers in de volgende paragraaf zijn geconsolideerd voor deA als geheel. De investering van 

Coöperatie deA in de Holding en het Energiebedrijf zijn daarom niet te zien. Bijzonderheden zijn na te zien 

in de bijgevoegde officiële accountantsrapporten. 

 De liquide middelen zijn onder andere afgenomen omdat het tegoed over 2012 aan de zzp’ers is 

uitbetaald (zie onder bij ‘passiva’). 
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Passiva 

(dit zijn de verplichtingen en nog te betalen bedragen) 

 Het ledenkapitaal staat bij de verplichtingen omdat de leden van de Coöperatie het beschikbaar hebben 

gesteld en de Coöperatie het geld uiteindelijk aan de leden zal terug betalen. 

Ook hier is te zien dat we de doelstelling voor het aantal leden in 2013 hebben behaald; het ledenkapitaal 

is ongeveer zoals begroot. 

 Het eigen vermogen is beter op peil gebleven dan begroot, zowel omdat het ledenkapitaal volgens de 

verwachting is gegroeid, als omdat het verlies beperkt is gebleven ten opzichte van de begroting. 

 In 2012 hebben de zzp’ers in eerste instantie slechts 25% van hun facturen betaald gekregen; de 

resterende 75% stond eind 2012 als ‘nog te betalen’ op de balans. 

In 2013 is dit bedrag dat de zzp’ers nog tegoed hadden aan hen uitbetaald. 

5.3 Jaarcijfers 2013 

De onderstaand gegeven jaarcijfers zijn geconsolideerd voor deA als geheel. Dat geeft naar ons idee een goed 

beeld van hoe deA er financieel voor staat. 

In de bijlagen zijn in de accountantsrapporten (jaarrekeningen 2013) de afzonderlijke cijfers voor de 

Coöperatie, de Holding en Energiebedrijf deA terug te vinden. 

 



 Jaarverslag 2013      15  

 

Winst- en verliesrekening 2013    Gerealiseerd Begroting  

     

Omzet (Inkomsten)     

Omzet Energielevering  € 4.850  10.625 

Omzet gecontracteerde productie  -  5.760 

Omzet Zonnepanelenactie  € 4.231  10.000 

Omzet Zon op School    848 

Contributie van leden  € 7.550  7.500 

Bijdrage van Rabo Coöperatiefonds  € 8.775  8.775 

Bijdrage van Derden  € 8.057  10.000 

Subsidie Regiocontract  € 3.787   

Netto-omzet  € 37.250  € 53.508 

       

Inkopen Zonnepanelenactie  84   

Inkopen Zon op School  € 2.000   

Inkopen PowerPapa  € 4.877  8.775 

Inkopen Zon voor Huur  € 3.287   

Kostprijs van de omzet  € 10.248  € 8.775 

       

Bruto-Omzetresultaat     € 27.002 € 44.733 

Kosten     

Personeelskosten   (zzp vergoeding)  € 28.578  48.000 

Bestuurdersvergoeding    6.000 

Kantoorkosten   (incl. website)  € 6.258  5.000 

Communicatie & Marketing, Bijeenkomsten  € 819  2.650 

Algemene kosten   (accountant, verzekering)  € 3.802  1.300 

Totaal bedrijfskosten   € 39.457 € 62.950 

      

Bedrijfsresultaat   € -12.455  € -18.217 

Bank rente en kosten   € 151  

Vennootschapsbelasting   € 163  

Resultaat na belastingen     € -12.141 € -18.217 
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Balans per 31 december 2013    Gerealiseerd Begroting 

Activa         

Vaste activa   € 0 € 0 

     

Vlottende activa     

Debiteuren € 889     

Overige vorderingen en overloop € 3.871    

Nog te vorderen BTW € 1.304    

Vorderingen  € 6.064  4.000 

Liquide middelen     

Rabobank, betaal- en spaarrekening  € 32.413  27.220 

   € 38.477 € 31.220 

      

Totaal activa     € 38.477 € 31.220 

      

Passiva        

Eigen vermogen     

Ledenkapitaal (1288 participaties)  € 64.400  64.900 

Resultaat over voorgaande boekjaar  € -18.463  -18.463 

Resultaat over 2013  € -12.141  -18.217 

   € 33.796 € 28.220 

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren  € 902   

Nog te ontvangen facturen  € 2.720   

Accountantskosten  € 1.059   

   € 4.681 € 3.000 

      

Totaal passiva     € 38.477 € 31.220 
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6 Bijlagen 

Bijlagen bij dit jaarverslag: 

 

1. Mensen van deA 

2. Verslag van de coöperatieraad 

3. Als apart document zijn de accountantsverklaringen over de jaarrekening beschikbaar. 

6.1 Mensen van deA  

Leden  

deA sluit het jaar 2013 af met 280 particuliere leden en 31 zakelijke leden, die 1298 participaties in deA 

bezitten. 

 

In het businessplan staat voor eind 2013 een ledenaantal van 425 geprognosticeerd met gemiddeld 2 

participaties. In de praktijk zijn er 311 leden die met elkaar driemaal zoveel participaties hebben afgenomen.  

 

Klanten  

Najaar 2013 hebben we extra werk gemaakt van het werven van klanten, met als resultaat dat we eind 

december ons doel van 500 klanten behaalden. 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat in 2013 uit: 

Marleen Kwast (voorzitter, vanaf oktober met zwangerschapsverlof),  

Paul Fluitsma (penningmeester en vanaf oktober waarnemend voorzitter), 

Janneke Slingerland (secretaris),  

Michael Boddeke, 

Gerard Brugman,  

Berry Prins,  

Arien Scholtens. 

 

Coöperatieraad  

De coöperatieraad heeft tot taak toe te zien op het werk van het bestuur van Coöperatie deA en gevraagd en 

ongevraagd advies te geven. Deze gecombineerde raad van toezicht en advies bestaat uit Saco Bekius, 

Barbara Lemstra (secretaris), Han Meurs, Lianda Sjerps (vicevoorzitter) en Hans Wesselink (voorzitter). 
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Werkenden energiebedrijf  

In alfabetische volgorde: 

Carlo Veenje, ICT, tot 1 juli als zzp-er, na 1 juli als vrijwilliger 

Carola Hoogland, strategie en fondswerving, tot 1 juli als zzp-er, na 1 juli als 

vrijwilliger 

Claas Frankena, projectmanager Zon voor Huur 

Fleur Teiting, trainee Alliander, van 1 mei tot 1 augustus 2013 

Harco Klunder, ambassadeur, vanaf 1 april tot 1 oktober 2013 

Hans Wolf, projectleider gasexpansie 

Hugo van der Meer, maatschappelijke stage, november & december 2013 

Michiel Roemer, projectleider collectieve opwek, vanaf 1 oktober 2013 

Marcel van der Maal, projectleider PowerPapa & Zon op School 

Marieke Gorkink, communicatie, tot 1 juli als zzp-er, na 1 juli als vrijwilliger  

Michael Boddeke, directeur 

Patrick Son, trainee Alliander, van 1 mei tot 20 december 2013 

Riny Vermue, trainee Alliander, van 1 mei tot 20 december 2013 

 

Partners 

deA wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal partijen die in natura bijdragen:  

Sparkling Projects (huisvesting) 

Kompaan (partner marketing) 

Nysingh (notaris en juridisch advies) 

Boon Accountants (accountant en juridisch advies) 

HuninkDorgelo (verzekeringen) 

Rabobank Apeldoorn e.o. (ruimte en catering bij ledenbijeenkomsten, financiële 

expertise) 

Outlines Creative 

Tot Drukwerk 

Max.nl Internetbureau 

 

Ons netwerk bestaat verder uit:  

Gemeente Apeldoorn (organisatie van bijeenkomsten samen met 

EnergieExpeditieApeldoorn) 

Kerschoten EnergieNeutraal (deA is een van de projectpartners) 
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Woningcorporaties (onderzoeken van gezamenlijke invulling van verduurzaming van woningen, corporaties 

zijn lid en gebruik van vergaderruimte Woonmensen door bestuur) 

Waterschap Vallei en Veluwe (gesprekken over energieproductie, samen ontwikkelen) 

Lokale installateurs (samenwerkingsrelatie voor zonnepanelenactie, velen vanaf begin lid) 

Provincie Gelderland (deelname deA aan Community of Practice lokale duurzame energiecoöperaties en 

gesprekken over financiering) 

Maatschap Kroes (energieproducent, onderzoeken zonnepanelendak) 

Klarenbeek Duurzame Energie BV (potentiële energieproducent) 

Greenchoice (energiepartner) 

Collega-initiatieven (delen van kennis, informatie, ervaringen op hun verzoek of ons verzoek. Binnen de 

Stedendriehoek werken we samen aan het ontwikkelen van projecten in het kader van de 

Stedendriehoeksubsidie) 

HIERopgewekt, Gelderse Natuur- en Milieufederatie (delen van kennis, informatie, ervaringen, netwerk) 

e-Decentraal (deA is lid van de branchevereniging voor lokale duurzame energie-initiatieven) 

6.2 Verslag van de coöperatieraad 

Het jaar 2013 is voor deA al met al een goed jaar geweest. Het begon hectisch met een failliete 

energiepartner, en het eindigde in een hosannastemming met de inschrijving van de 500e klant. Daarmee 

werd de doelstelling voor 2013 gehaald. 

 

Maar deA is meer dan alleen energie leveren. Het jaar 2013 stond bol van projecten en activiteiten die in het 

teken stonden van de verduurzaming van Apeldoorn. Ook werden er vele bijeenkomsten en activiteiten 

georganiseerd. 

 

Financieel is het jaar uiteindelijk afgesloten in lijn met de begroting en het meerjarenplan. De adviezen vanuit 

de coöperatieraad met betrekking tot de exploitatie en de liquiditeitsbegroting zijn voortvarend opgepakt. De 

jaarrekening 2013 en jaarplan/begroting hebben we van een positief advies voorzien.  

 

In haar rol als adviseur en klankbord heeft de coöperatieraad vier keer vergaderd. Wij zijn onder de indruk van 

het enthousiasme en de inzet van de leden van het bestuur, de directie, medewerkers en actieve leden. Een 

woord van dank en waardering spreken we dan ook gaarne uit. 

 

Apeldoorn, 18 maart 2014 

Hans Wesselink, voorzitter, Barbara Lemstra, secretaris, Saco Bekius, Lianda Sjerps-Koomen, Han Meurs 
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6.3 Accountantsverklaringen 

Zie de afzonderlijk bijgevoegde accountantsverklaringen. 

 

 


