Binnengekomen vragen t.b.v. ALV
Van: Rinus van Ommeren <rinusvano@outlook.com>
Verzonden: woensdag 2 december 2020 09:10
Aan: info@duurzaamwestbetuwe.nl
Onderwerp: ALV
M.b.t. de ALV van vanavond de volgende vraag: Wat betreft de windmolens is m.i. nog geen info verstrekt over de
opbrengst van de molens en wat het komende mogelijke rendement zou kunnen zijn . Het e.e.a. roept (ook in mijn
omgeving) vragen op. Is het de bedoeling dat dit bij het zonnepark wat frequenter gaat gebeuren.
Er zal regelmatig communicatie zijn, maar er is niet altijd iets te melden. Verschil is dat we in 2021 bijna een heel
productiejaar zullen realiseren en er dus na het eerste jaar al rente betaald kan worden. De bouwtijd is nu 3 weken i.p.v. 16
maanden.
Met vriendelijke groet, Rinus van Ommeren
Van: De Coalitie bv <outlook_CB0713C19F24D780@outlook.com>
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 20:13
Aan: info@duurzaamwestbetuwe.nl
Onderwerp: einde project; vragen voor de ALV van 2 dec
1.

Wie betaalt over 15 jaar -of later- de kosten van sanering van de dakopstelling?
Dat is voor de coöperatie. Deze kosten zullen echter beperkt zijn.
2. Wie betaalt dan de kosten van afvoer, verwerking, recycling van de afgeschreven dakpanelen?
Dit is ook voor de coöperatie. We verwachten dat tegen die tijd er flinke industrie is voor de verwerking van oude
panelen
3. De coöperatie pakt een rendement van 3 % (als reservering voor nieuwe projecten; ca 5000 euro per jaar); maar
wordt er voor deze- onoverkomelijke- sanering gereserveerd?
Voorstel ter besluitvorming onder de leden:
Er wordt een reserve aangehouden van € 10.000 voor tegenvallers en uiteindelijk ook voor deze zaken.
4. Willen de leden het bestuur opdragen (tijdens deze ALV in stemming brengen) om jaarlijks 1000 euro uit het
eerder genoemde rendement (van plm 3 %) te reserveren voor amovering van de installatie?
Nee, dat komt uit de reserve.
Met vriendelijke groet, Jack Jansen
Van: frits@fcnoir.nl <frits@fcnoir.nl>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 20:50
Aan: info@duurzaamwestbetuwe.nl
Onderwerp: enkele vragen ivm de komende ALV
Ter voorbereiding op de komende ALV van a.s. woensdag 2 december heb ik enkele vragen over de inhoud van het
Definitieve Prospectus waarvan ik het fijn vind om daar een antwoord op te hebben voordat de ALV begint:
5.

Op de pagina over HET PROJECT wordt gezegd dat Hermeta “het dak en de netaansluiting beschikbaar stelt en de
stroom afneemt tegen een nog te bepalen vergoeding”. De hoogte van die vergoeding is natuurlijk flink bepalend
voor de opbrengst van de panelen. Welke bedragen hebben jullie gebruikt om tot de conclusie te komen dat de
opbrengst waarschijnlijk 5% gaat zijn en weet Hermeta al dat die waarden jullie uitgangspunten zijn?
De principe afspraak is er dat Hermeta in basis € 10.000 per jaar overhoudt. Verder worden de netto inkomsten
50/50 verdeeld.
6. Op de bladzijde over de risico’s noemen jullie dat er een risico is dat “de marktprijs 6 uur lang negatief is”. Is dat 6
uur in die 15 jaar? Of per dag? Of iets daar tussenin?
Dat is per zes uur achter elkaar. Dit is een risico voor Hermeta.
7. Een ander risico op diezelfde pagina is Hermeta failliet gaat. Jullie zeggen dat “In het contract met Hermeta zo
mogelijk zal worden opgenomen dat de SDE+ beschikking dan aan DWB vervalt. Is daar nog niks over vastgelegd?
En zo nee: wie beslist daarover en wanneer wordt dat dan wel vastgelegd?
Dit zal worden vastgelegd bij het contract, maar we weten dat je juridisch niet goed over je faillissement heen
dingen kunt vastleggen. De curator zal er echter ook belang bij hebben dat het project doorgaat omdat anders
ook de subsidie stopt en de boedel ook geen inkomsten meer heeft.
Met dank bij voorbaat en vriendelijke groet, Frits Couwenberg, 0651 139031

