
Verslag van 5e ALV Energie van Utrecht

Datum: 22 juni 2022 20 – 22 uur

Plaats: ANNE, Utrecht

Deelnemers:

Aanwezig 22-06-2022
Bouwe Taverne Energie van Utrecht - Vice-voorzitter en Penningmeester ✓

Elmar Theune Energie van Utrecht - Vice-voorzitter en Secretaris ✓

Fanny Claassen Energie van Utrecht - Directeur Projectbureau EvU ✓

Stella Eitjes Energie van Utrecht (verslag gemaakt) ✓

Paul van Seters Energie-U ✓

Thomas van der Vlis Buurtstroom Energie-U ✓

Chris van Lith Zon op Woudenberg ✓

Pieter van der Berg EC Lek en IJsselstroom ✓

Guus Ydema 2030.nu ✓

Piet-Hein Speel Veemarkt Samen ✓

Afzeggingen:

Paul Triepels - Stichting Energie-N

Peter van Drenth - Eemnes Energie

Guido van Loenen - Rijne Energie

Afkortingen gebruikt in dit verslag

EvU – Coöperatieve vereniging Energie van Utrecht U.A.

PB EvU – Projectbureau Energie van Utrecht, de BV waar de coöperatie enig aandeelhouder van is.

NMU – Natuur en Milieu Utrecht

HHR - Huishoudelijk Reglement van Energie van Utrecht

RES – Regionale Energie Strategie

RvA - Raad van Advies

kascie - kascontrolecommissie

1. Opening door vice-voorzitter; vaststellen agenda; afmeldingen

Opening door Elmar Theune. Welkom iedereen. Er zijn 3 afmeldingen, zie hierboven.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Korte voorstelronde van alle aanwezige leden

Fanny Claassen: directeur Projectbureau EvU

Pieter van der Berg: EC Lek en IJsselstroom

Chris van Lith: Zon op Woudenberg

Piet-Hein Speel: Veemarkt Samen

Thomas van der Vlis: Buurtstroom Energie-U

Stella Eitjes: EvU

Guus Ydema: 2030.nu en bestuurslid Energie Samen

Paul van Seters: Energie-U



Bouwe Taverne: BENG! en penningmeester EvU

Elmar Theune: EvU en lid van EC Rhenen

3. Verslag  4e ALV van 15 maart 2022 inclusief doornemen actielijst (bijlage 5.1)

Gevraagd besluit: goedkeuren verslag.

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt bij deze vastgesteld.

Doornemen Actielijst:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt

onderzocht of dat via Energie Samen kan worden afgesloten, daar kan EvU gebruik van gaan

maken. Wordt aan gewerkt.

Pilot- of gewone warmteprojecten mogen door leden ingediend worden.

Vraag aan de leden: Het spreadsheet met projecten die invloed hebben op de netcongestie,

graag updaten.

Thomas van der Vlis: ik heb een vraag over een besluit over de begroting. Dit is even bekeken

maar dat besluit klopt.

Hierna neemt Bouwe het voorzitterschap over.

4. Bespreken en vaststellen geïntegreerd Inhoudelijk Jaarverslag van de Koepelcoöperatie en het

Projectbureau over de jaren 2020-2021 (bijlage 5.2a)

Gevraagd besluit: goedkeuren geïntegreerd Inhoudelijk Jaarverslag 2020/-21

Bouwe Taverne: voor het eerst bespreken we jaarverslagen. Het zijn bijzondere jaarverslagen

omdat de periode 2 jaar betreft.

Het Inhoudelijk jaarverslag gaat over de Koepelcoöperatie en het Projectbureau. De financiële

jaarverslagen betreffen de twee entiteiten apart.

Bouwe Taverne: Inhoudelijk jaarverslag; zijn daar vragen over?

Elmar Theune: is dit wat jullie van een inhoudelijk jaarverslag verwachten? Moet er meer of

minder in?

Paul van Seters: helder en goed. In het licht van het Strategiedocument, er wordt nog gezocht

naar een vaste lijn in de opstart. Uit ervaringen moet blijken of het inhoudelijk jaarverslag zo

compleet genoeg is of niet compleet genoeg.

Thomas van der Vlis: vanuit Buurtstroom heb ik een vraag over verzekeringen bij zon op dak.

Deze vraag wordt doorgeschoven naar de Rondvraag.

Piet-Hein Speel: zeer uitgebreid inhoudelijk jaarverslag. Complimenten daarvoor. Mag op zich

korter, omdat je beter vooruit kunt kijken dan achteruit.

Pieter van der Berg: ik ben heel nieuw bij onze coop, dus voor mij was het fijn dat het zo

uitgebreid is.

Bouwe Taverne: het is een vorm van verantwoording, zeker voor de 2 grote donaties die EvU

krijgt.

Paul van Seters: het is een basis voor de beoordeling van projecten.

Bouwe Taverne: energiecoöperaties kunnen dit verslag ook gebruiken voor hun eigen

coöperatie.

Besluit: De ALV gaat akkoord met het inhoudelijk jaarverslag; het wordt vastgesteld.

5. Bespreken en vaststellen Financieel Jaarverslagen van de Koepelcoöperatie en van het

Projectbureau over de jaren 2020-2021 (bijlage 5.2b, c en d)



De financieel jaarverslagen zijn opgemaakt door ons administratiekantoor (WEA Rivierenland).

Het verslag van de Kascommissie is ook bijgevoegd.

Gevraagde besluiten:

● Vaststellen financieel jaarverslag van de Koepelcoöperatie Energie van Utrecht

● Vaststellen financieel jaarverslag van het Projectbureau Energie van Utrecht

● Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

Bouwe Taverne: We hebben twee verschillende financiële jaarverslagen. Daarvoor hebben we

professionele ondersteuning vanaf het begin, namelijk door een accountant. WEA Rivierenland

is ons administratiekantoor/accountant.

Dit bureau zal ook de subsidieverklaring opmaken die vereist is door de Provincie. We hebben

een kascontrolecommissie ingesteld. Maar dat had niet gehoeven, aangezien de accountant een

samenstellingsverklaring heeft opgesteld.

Na anderhalf jaar draaien we positief. Dat is een prestatie van formaat. Zijn we trots op.

De Rabobank en de Provincie ondersteunen ons financieel flink. Het ledenkapitaal van € 32.000

is nog steeds voorhanden, €20.000 staat op de bankrekening van het Projectbureau en € 12.000

staat op de bankrekening van de Koepelcoöperatie.

Financieel jaarverslag van de coöperatie;

Guus Ydema: ik zag winst staan. Daar moet je wel belasting over betalen. Kun je de winst wat

drukken, zodat je minder belasting hoeft te betalen?

Bouwe Taverne: daar gaan we zeker naar kijken. Hebben we nog niet gedaan. De winst is nu nog

heel klein. De winst en verliezen kun je over 7 jaar verrekenen. Guus Ydema: die 7 jaar verandert

misschien wel in 5 jaar.

Paul van Seters: hoe zit het met de conclusie van de kascie?

Guus Ydema: voor volgend jaar: tijdens de ALV de inhoud en financiën kort presenteren, een

kwartier aan besteden. Om beter inzicht te krijgen waaraan het geld wordt besteed.

Thomas van der Vlis: blijft EvU gebruik maken van een accountant?

Bouwe Taverne: ja, vanwege de complexiteit en de ontzorging willen we die dienst behouden.

Chris van Lith: hoeveel wijzer kan een kascie zijn dan een accountant?

Fanny Claassen: de kascie heeft ook als functie om te checken of we het geld aan de goede

dingen besteden. Is het niet beter om de kascie te laten blijven bestaan?

Paul van Seters: normaal krijg je eerst een toelichting van de kascie bij een ALV.

Elmar Theune: bij een grote instelling geeft een accountant een toelichting.

Toelichting door Chris van Lith (kascie): Willem van Oppen is het tweede lid van de kascie, hij is

op vakantie. Wij kregen een concept-jaarrekening van de accountant. In de statuten van EvU

stond dat een kascontrole alleen nodig is als er geen accountant is.

We hebben de stukken bekeken. Duidelijke opzet. Beiden hebben willekeurig 3 posten gekozen

en daar de onderliggende rekeningen bij gezocht. Alles was compleet. De kascie is tevreden, dit

wordt op een goede manier gedaan.

Advies: geen kascie meer instellen voor de volgende keer.

Dank voor inzet aan bestuur en directie. Wij bevelen decharge aan voor het bestuur.

Guus Ydema: staat het precies zo in de statuten? Chris: Er staat alleen ‘een jaarrekening’.

Pieter van der Berg: de kascie kan wel iets zeggen over de gewenste besteding van de middelen.

Maar dat kan ook door de leden op de ALV besproken worden.

Paul van Seters: dat steun ik van harte. Bij Energie-U gebruiken we ook een ingehuurde

administratieve kracht. Dat is heel fijn. We hebben bij Energie-U wel een kascie.



Guus Ydema: EvU kan als dienst aanbieden om de administratie van de coöperaties op zich te

nemen.

EvU is heel tevreden over het administratiekantoor, maar het is wel prijzig. We zijn pas in het 2e

deel van 2021 begonnen met WEA. Ik kan wel een keer vertellen hoe het bij AGEM gedaan

werd.

Bouwe Taverne: zijn er nog vragen over de financiële jaarverslagen?

Nee, die zijn er niet.

Besluit: De beide financieel jaarverslagen worden vastgesteld. Er wordt bij deze decharge

verleend aan het bestuur.

Besluit: volgend jaar geen kascie meer.

Besluit: volgend jaar wordt er tijdens de ALV een presentatie gegeven van inhoudelijke

werkzaamheden en bijbehorende financiën.

Guus Ydema: de jaarrekening van de BV moet door de aandeelhouder worden goedgekeurd. De

Koepelcoöperatie is de aandeelhouder van de BV. Actie Fanny: bellen met accountant om te

vragen of de ALV de jaarrekening vast mag stellen.  Na de ALV gedaan; het bestuur stelt de

jaarrekening op en de ALV stelt hem vast.

Chris van Lith: Wat staat er over in de statuten van de coöperatie? Nagezocht; datzelfde staat in

de statuten.

Na deze vaststelling van de twee jaarverslagen en het decharge van het bestuur worden de

verslagen ingebracht in onze dossiers van de KvK.

De kascie wordt bedankt voor hun inzet.

6. Besluitvorming toelating nieuwe leden (bijlage 5.3a en b)

Het bestuur stelt twee nieuwe leden voor: Energiecoöperatie Buurtstroom Energie-U en

Stichting Energie-N (Nieuwegein). Een toelichting vinden jullie in de bijlage.

Gevraagd besluit: instemmen met het lidmaatschap van beide aspirant-leden.

Elmar Theune: de statuten zijn gewijzigd voor het toelaten van een stichting, Aanleiding was

Stichting Energie Zeist. Deze stichting gaat misschien een andere organisatie worden, vandaar

dat ze nu nog geen lid willen worden van EvU. We stellen nu voor om af te wijken van het

Huishoudelijk reglement. Dat komt door de gesprekken met Paul Triepels van Energie-N. Hij

vroeg; wat is de achterliggende reden. Is het echt nodig dat wij onze statuten aanpassen? Kan

het ook anders? Het resultaat van deze gesprekken is bijgevoegde brief (bijlage 5.3b). Stichting

Energie-N zegt daarin dat, als er projecten komen, dan richten we een coöperatie op. Die

projecten gaan we niet zelf doen.

Paul van Seters: ik was vorige ALV in een minderheid van één. Bouwe kwam met een

compromisvoorstel. Ik kan hier uitstekend mee leven. Akkoord met toelating van beide

aspirant-leden.

Je kunt teruggaan naar de discussie van de vorige keer. Stel je komt de volgende keer een andere

rechtspersoon tegen. Schrap de hele bepaling. Aspirant-leden kunnen alleen worden

voorgesteld na een inhoudelijke beoordeling en uitleg aan de ALV. Dan is het meer een

algemene regel.

Elmar Theune: we gaan een jaar zo werken. Misschien zijn er nog andere gevallen. Dan kijken we

over een jaar weer of het zo kan blijven.

Guus Ydema: prima dat de stichting lid wordt. Er mist nog één element in de discussie. De

democratische controle. Aanbeveling; bepaalde eisen stellen aan de democratische controle.



Alle betrokkenen zouden een hoge mate van betrokkenheid moeten hebben. Dan kun je dat

toetsen.

Chris van Lith: waarom richt je een stichting op, om minder gedoe te hebben, goedkope manier

om een entiteit te vormen. Piet-Hein Speel: of om een subsidie aan te vragen.

Paul van Seters: leg de bevoegdheid om het te beoordelen bij het bestuur.

Guus Ydema: ik ben dit aan het uitschrijven voor Energie Samen. Er zijn 7 criteria bij coöperatief

werken.

Paul van Seters: er zijn ook coöperaties die voortkomen uit een stichting.

Bouwe Taverne: Die kunnen zich ook aanmelden.

Bouwe Taverne: punt van Guus is valide. Democratische controle is wel een criterium wat we

mee moeten nemen. Een jaar proberen en daarna eventueel het HHR aanpassen.

Chris van Lith: bij coöperaties moet je die democratische controle ook doen.

Guus Ydema: aanbeveling; je kunt aan het aspirant-lid de criteria voorleggen en de statuten. En

zij kunnen daar een voorstel bij schrijven.

De ALV gaat akkoord met de toelating van beide aspirant-leden.

Besluit: De beide aspirant-leden, Stichting Energie-N en Buurtstroom Energie-U, worden bij deze

lid van EvU.

7. Projectbureau Energie van Utrecht stand van zaken

Presentatie door Fanny Claassen.

Halverwege dit jaar vervalt onze subsidieperiode van de provincie. Er is nog een mogelijkheid

om € 50.000 aan te vragen voor de rest van 2022. Er lopen een aantal opdrachten en er zitten er

enkele in de pijplijn. Daarmee ziet het ernaar uit dat we 2022 ook positief kunnen afsluiten.

Er komen vanaf 2023 twee servicepunten; EvU gaat het Servicepunt Opwek elektriciteit op zich

nemen en de NMU het Servicepunt Warmte. EvU blijft wel collectieve warmteprojecten doen.

Servicepunt opwek elektriciteit; aanjagen elektriciteitsprojecten, hulp bij aanvragen subsidies,

hulp bij opstarten coöperatie, opbouwen netwerk systeemintegratie, projectspecifieke hulp bij

netcongestie, intensivering belangenbehartigen voor energiecoöperaties en kennisontwikkeling

en -deling.

Chris van Lith: kom je via de Projectcentrale ook bij de goede stukken voor het Ontwikkelfonds?

Fanny: Nee, maar wel bij de stukken voor het Realisatiefonds. De stukken voor het

Ontwikkelfonds vind je op de pagina van Energie Samen.

Chris: We hebben een nieuw zon op dak project, daarvoor is een nieuwe aansluiting nodig bij

Stedin. Daarvoor hebben we financiering nodig. Het Ontwikkelfonds is voor projecten vanaf 5

ton investeringswaarde.

Fanny: EvU wil een beheersorganisatie opzetten voor zon op dak projecten, zowel voor de

administratie als de monitoring, dus de exploitatiefase. Dit kan eventueel later uitgebreid

worden naar andere projecten. Het opzetten van de beheersorganisatie gaan we na de

zomervakantie oppakken. Soft Energy zal daarbij de monitoring oppakken.

Pieter van der Berg: is dat ook voor ledenverklaringen? Fanny: Ja dat klopt. Het is voor de

exploitatiefase. We bieden ook hulp in de ontwikkelingsfase.

Guus Ydema: is Buurtwarmte Utrecht voor de stad Utrecht of voor de hele provincie Utrecht?

Fanny: voor de provincie.

Thomas van der Vlis: ik heb een vraag over ‘opbouwen netwerk systeemintegratie en

oplossingen voor netcongestie’. Dat is uitdagend, gaat dat lukken? Fanny: we hebben hier

overleg over met de provincie. En expertise voor.



Guus Ydema: focus. En zorg ervoor dat je veel dingen op een andere manier kan financieren,

combinaties maken. Probeer ook bij de Servicepunt-activiteiten geld te vinden voor deze

activiteiten vanuit andere bronnen.

Bouwe Taverne: bij alle activiteiten zit een begroting. Er loopt een glijdende schaal naar

betaalde opdrachten van coöperaties. Het Servicepunt is een dienst van algemeen economisch

belang.

Piet-Hein Speel: mooie lijst van activiteiten. Ga je dit allemaal doen? Welke vragen hebben de

leden? Misschien wordt een activiteit een grote dienst, dan ga je daarop focussen.

Fanny: voor het Servicepunt krijgt EvU geld van de provincie. Deze activiteiten worden gratis

voor de coöperaties.

Piet-Hein Speel: is dit allemaal voor leden of ook voor gemeenten?

Fanny Claassen: voor energiecoöperaties, maar we doen ook een paar opdrachten voor

gemeenten, zoals voor Houten en Utrechtse Heuvelrug

Bouwe Taverne: de provincie wil deze 2 servicepunten. Er was er eerst één, die lag bij de NMU.

Aanvankelijk kleine projecten bij NMU en grote projecten bij EvU. Daarna heeft de provincie de

splitsing gemaakt tussen elektriciteit en warmte. Er blijft altijd een kleine overlap.

Chris van Lith: is dit ook een poging van de provincie om de samenwerking tussen NMU en EvU

weer te verbeteren? Fanny: dat vermoeden heb ik.

Bouwe Taverne: er is een overlegstructuur nodig met NMU en provincie over de 2

servicepunten. Misschien is er een overall-servicepunt nodig.

Piet-Hein Speel: er is veel werk. Er is weinig contact tussen Buurtwarmte en NMU. Ligt meer bij

EvU. Dus warmteprojecten bij EvU.

RESsen:

RES Amersfoort; stakeholdersoverleg gehad met het Projectbureau. Daar zit geen wethouder bij.

Dat zou wel veel beter zijn. Verder moet het stakeholdersoverleg eigenlijk uitgebreid worden

met corporaties bijv. Bij RES U16 gaat het moeizaam. De participatiecoalitie gaat daar nu in

gesprek om te kijken hoe de maatschappelijke stakeholders beter betrokken kunnen worden.

Lobby SCE: er zijn veel niet rendabele projecten ingediend door coöperaties in Utrecht. In

oktober komt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) met nieuwe SCE-tarieven en in januari

2023 opent een nieuwe SCE-ronde.

EvU biedt aan om gesprekken aan te gaan met een coöperatie en EvU en een wethouder van de

betreffende gemeente. Vraag van Fanny Claassen: wil je dit aanbod als coöperatie, geef het aan

bij Fanny.

Actie Fanny en Stella: het aanbieden van een gesprek met coöperatie, wethouder en EvU

opnemen in de volgende nieuwsbrief.

Contact leggen als energiecoöperatie met de nieuwe wethouder is belangrijk voor een goede

verstandhouding.

De Rabobank biedt coöperatief dividend aan aan energiecoöperaties. Maak daar gebruik van.

Actie Fanny en Stella: presentatie over het Projectbureau nog doorsturen naar alle leden.

Thomas van der Vlis: is dat coöperatief dividend ook voor bestaande centrales?

Actie Fanny: navragen en terugkoppelen.



8. Reflectie op de Raad van Advies

Mondeling door Bouwe Taverne.

Bouwe Taverne: Guus is voorzitter van de Raad van Advies (RvA), wat een werkgroep is. We

hebben met de RvA 3 bijeenkomsten gehad, de eerste was kennismaking. Uit de bijeenkomsten

komt vooral ‘focus’. De RvA heeft zelf ook ideeën wat EvU allemaal kan doen. De doelstelling van

de RvA is; reflectie op de strategie van EvU, met name op het Projectbureau.

Voorstel van Elmar Theune: de adviezen van de RvA verkort weergeven aan de leden, is dat

mogelijk?

Actie Guus: een verkorte versie van de verslagen van de RvA maken en beschikbaar stellen aan

de leden.

Guus Ydema: de leden van de RvA hebben veel kennis en ervaring en ook uiteenlopend, dat

heeft veel toegevoegde waarde. RvA is nog een beetje aan het starten. Hoe beter je de

vergaderingen en stukken voor de RvA voorbereid, hoe beter de reflectie.

Actie Guus: mededelen aan de RvA, volgende vergadering, dat de verslagen verkort worden

doorgegeven aan de leden van EvU (de adviezen met name).

Actie Guus: bij de volgende ALV een terugkoppeling geven uit de RvA aan de leden.

We zijn blij dat de RvA er is.

9. Rondvraag (evt. aankondigingen)

Thomas van der Vlis: een vraag over verzekeringen bij zon op dakcentrales; Fanny vraagt of hij

die vraag op de mail naar haar wil zetten.

Chris van Lith: Zon op Woudenberg sluit zich aan bij om | nieuwe energie.

Thomas van der Vlis: onder de indruk waar EvU allemaal mee bezig is.

Guus Ydema: overdenking; er gebeurt heel veel. Het is heel moeilijk om alle informatie bij

iedereen te krijgen. Goed nadenken over hoe je de leden zo goed mogelijk kunt bereiken. Dat

kan bijvoorbeeld met een Nieuwsflits; met 1 onderwerp in 3 regels.

Dit meenemen in het Communicatieplan van EvU.

Paul van Seters: morgenvroeg ben ik bij een vergadering over een geothermieproject.

10. Sluiting

Elmar sluit de vergadering. Bedankt voor jullie aanwezigheid.

11. Actielijst

nummer actie wie status
20210422-02 Samenwerking met Energie Samen bespreken. Onder

andere rolverdeling en de contributie voor
koepelcoöperaties.

Bestuur Loopt

20211125-02 Neem contact op met Fanny als je een (pilot)project
hebt voor warmte.

Iedereen Doorlopend

20211125-04 Vul de spreadsheet met projecten graag allemaal in,
voor beter beeld van de netcongestie.

Iedereen Doorlopend

20220622-01 Bellen met accountant over vaststellen jaarrekening. Fanny Nieuw

20220622-02 Het aanbieden van een gesprek met coöperatie,

wethouder en EvU opnemen in de volgende

nieuwsbrief.

Fanny en
Stella

Nieuw



20220622-03 Presentatie over het Projectbureau nog doorsturen

naar alle leden.

Fanny en
Stella

Nieuw

20220622-04 Uitzoeken of coöperatief dividend Rabobank ook voor

reeds bestaande projecten is.

Fanny Nieuw

20220622-05 Een verkorte versie van de verslagen van de RvA

maken en beschikbaar stellen aan de leden.

Guus Nieuw

20220622-06 Mededelen aan de RvA, volgende vergadering, dat de

verslagen verkort worden doorgegeven aan de leden

van EvU (de adviezen met name).

Guus Nieuw

20220622-07 Bij de volgende ALV een terugkoppeling geven uit de

RvA aan de leden.

Guus Nieuw

12. Besluitenlijst

B20201117-01 Bestuur heeft mandaat van ALV om aangepaste samenwerkingsovereenkomst
met NMU te tekenen.

B20201117-02 Voorstel jaar contributie:
2020 € 0
2021 € 150

B20210422-01 Vergadering is akkoord met voorgestelde Energie van Utrecht-begroting voor
2021.

B20210422-02 Strategische visie wordt vastgesteld.
Over 1 jaar een eerste evaluatie van de uitgangspunten van het
strategiedocument! Een dergelijke stap moet elke 1 à 2 jaar worden gedaan.

B20211125-01 Vergadering stemt in met de benoeming van Elmar als secretaris van het bestuur.
B20211125-02 Vergadering keurt het lidmaatschap van EvU met algemene stemmen goed voor

de overige 5 genoemde coöperaties; Duurzaam Eiland, Veemarkt Samen, Zon op
Woudenberg, Veenwind, Energiecoöperatie Rhenen. Welkom!

B20211125-03 Chris van Lith en Willem van Oppen nemen plaats in de kascontrolecommissie.
B20211125-04 Vergadering stelt met algemene stemmen de begroting vast.
B20220315-01 Vergadering stelt het HHR vast met 3 toevoegingen.
B20220315-02 De Raad van Advies krijgt de status van werkgroep.
B20220622-01 Vergadering stelt het Inhoudelijk Jaarverslag 2020-2021 vast.
B20220622-02 Vergadering stelt beide financieel jaarverslagen 2020-2021 vast. Er wordt bij

deze decharge verleend aan het bestuur.
B20220622-03 Volgend jaar is er geen kascie meer nodig.
B20220622-04 Volgend jaar wordt er tijdens de ALV een presentatie gegeven van inhoudelijke

werkzaamheden en bijbehorende financiën.
B20220622-05 De beide aspirant-leden, Stichting Energie-N en Buurtstroom Energie-U, worden

toegelaten als lid van EvU.


