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Over Morgen Groene Energie 
 

Coöperatie Morgen Groene Energie gaat zich vernieuwen; dat was het besluit van de leden in 2018. 

De coöperatie gaat samenvoegen met Coöperatieve Zonneparken Eeneind u.a. om slagvaardiger te 

kunnen zijn in de ontwikkeling van zoveel mogelijk opwekkingsinstallaties voor duurzame energie. 

Het bestuur heeft de opdracht gekregen nieuwe statuten en een Huishoudelijk Reglement te 

ontwikkelen, waarin de nieuwe organisatie is uitgewerkt. De afdelingsstructuur wordt verlaten en 

alle zonneparken worden in de nieuwe coöperatie ondergebracht. Risico’s worden zoveel mogelijk 

afgedekt door de gescheiden administraties onder te brengen bij de professionele coöperatie Zon op 

Nederland en door per zonnepark een Reserveringsfonds in te stellen en voor de gehele coöperatie 

een Garantiefonds. Dankzij een redelijk eigen vermogen heeft de coöperatie daartoe de eerste 

middelen. 
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Missie 
Morgen Groene Energie kijkt vernieuwend naar energie. Wij willen de energie die we nodig hebben 
in onze eigen omgeving zelf opwekken uit schone, onuitputtelijke bronnen. We willen niet 
afhankelijk zijn en we willen onze leefomgeving zo schoon mogelijk houden. De technologie om dit te 
doen is er; de keuze is aan ons zelf. 
Wij willen dat het energieverbruik van onze leden zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. Ons 
doel is dat in 2020 minstens 20.000 huishoudens in Zuidoost Brabant de benodigde energie zelf 
opwekken in hun eigen omgeving.  
 
Visie en strategie 
Wij maken het mogelijk dat huishoudens zelf hun eigen energie opwekken in de eigen omgeving op 
een zo duurzaam mogelijke manier. Dit kan door zonnepanelen te plaatsen op of bij de eigen woning, 
collectief elektriciteit op te wekken in een coöperatief zonnepark of door stroom af te nemen van 
een lokale zonneparken of windmolens die door anderen beheerd worden. 
Wij geven advies aan leden en helpen bij de realisatie. Wij realiseren en beheren collectieve 
zonneparken die eigendom zijn van de leden. En wij helpen anderen in de regio bij het realiseren van 
zonneparken. Energie die wij niet zelf kunnen opwekken, kopen we collectief in van zo duurzaam 
mogelijke bronnen, waar mogelijk in onze eigen omgeving. 
 
Zo doen we dat 
Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Transparant en 
dichtbij via de afdelingen Nuenen, Helmond en Geldrop-Mierlo  
en in samenwerking met de coöperaties Zonnepark Ouverture (Eindhoven) en Coöperatieve 
Zonneparken Eeneind (Nuenen). In de BV Morgen Groene Energie Projecten, 100% dochter van de 
coöperatie, worden de projecten uitgevoerd. De coöperatie draagt zorg voor de levering van groene 
energie aan personen en bedrijven voor een aantrekkelijke prijs. Wij investeren in lokale opwekking 
van groene energie, in energiebesparing en in collectieve energieopwekking. Hiertoe zet Morgen 
Groene Energie kennis en middelen in. 
Wij werken zoveel mogelijk samen met andere energiecoöperaties in de regio en met soortgelijke 
initiatieven, zowel lokaal als landelijk. 
 
Organisatie 
Morgen Groene Energie vindt het belangrijk dat alle leden evenveel invloed uit kunnen oefenen op 
de strategie. Daarom zijn we georganiseerd in een Coöperatie U.A. Door deze organisatievorm ligt de 
zeggenschap bij de leden.  
De leden houden toezicht en bepalen mede welke investeringen worden gedaan. Daarbij streven we 
niet naar aandeelhouderswaarde, maar werken we in het belang van de leden. 
De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste 
één keer per jaar) komen de leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie 
te bepalen. 
Het algemene bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook 
zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, algehele 
voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van coöperatie-brede projecten. 
De afdelingsbesturen dragen zorg voor contacten op lokaal niveau. 

Als mensen bij Morgen Groene Energie betrokken willen zijn, maar geen energie willen afnemen, dan 

kunnen zij Aspirantlid worden. Zij  kunnen dan gedurende twee jaar meedoen aan alle projecten van 

Morgen Groene Energie en zij komen, na de leden, als eerst volgende op de wachtlijst voor een 

zonnepark.  
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Samenwerkingsverbanden 

Om zoveel mogelijk van elkaar te leren en efficiënt om te gaan met de schaars beschikbare middelen, 

zoekt Morgen Groene Energie zoveel mogelijk samenwerking. Onze belangrijkste 

samenwerkingsverbanden zijn op dit moment: 

- SRE Koepelproject Energietransitie Zuid Oost Brabant, waarin alle initiatieven binnen het SRE 
project, momenteel zo’n 20, elkaar versterken. Morgen Groene Energie is mede 
initiatiefnemer en trekker van deze samenwerking. 

- E-Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties. 
- HIER opgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie. 
- SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland. 
- VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties, 

o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke backoffice in de nabije toekomst. 
- Coöperatie Zon op Nederland die administratieve ondersteuning biedt aan 

energiecoöperaties 
- Coöperatie Slim Wonen+ met daarin naast MGE, de lokale energiecoöperaties Best 

Duurzaam, Waalre Energie Lokaal, Veldhoven Duurzaam en de vereniging 040energie 

Eindhoven. 

Resultaten Coöperatie in 2018 

 
De leden spraken zich uit over de structuurwijzigingen die het bestuur in twee Algemene 
ledenvergadering aan de orde stelde. De leden besloten akkoord te gaan met de voorgestelde vorm 
van de nieuwe coöperatie Morgen Groene Energie.   
De belangrijkste punten uit dit besluit zijn: 

- De afdelingsstructuur wordt verlaten. 
- Zonneparken worden onderdeel van MGE met inachtneming van hun eigenheid. Eventuele 

risico’s voor leden worden afgedekt door de coöperatie met haar Uitgesloten 
Aansprakelijkheid (U.A.) en de instelling van een MGE Garantiefonds voor onvoorziene 
zaken. Per installatie is (nu al) voorzien in een goede verzekering, onderhoudscontract en 
reserve. 

- Aangepaste statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement worden in de ALV van voorjaar 
2019 ingebracht. 

- De coöperatie zal verder gaan onder de vertrouwde naam Morgen Groene Energie. 
 
Inkoop groene energie 
Via de huidige leverancier Greenchoice koopt de coöperatie elektriciteit die in Nederland duurzaam 
is opgewekt en CO2 gecompenseerd gas. Tevens zoeken zij samen actief naar meer 
opwekkingsmogelijkheden in de regio. Op termijn wordt het ook mogelijk energie in te kopen van 
andere groene leveranciers. 
 
Tweede zonnepark geopend, nieuwe daken nodig 
In juni 2018 werd het tweede zonnepark in Nuenen in bedrijf genomen in samenwerking met 
Coöperatieve Zonneparken Eeneind u.a.. Op de foto staan de deelnemers aan Zonnepark Nuenen 
Spegelt 29-31 tijdens de feestelijke opening. 
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De coöperatie blijft op zoek naar geschikte daken van gebouwen in de postcoderoos van Zonnepark 
Eeneind-1 om meer zonneparken te ontwikkelen. 
 
Lokale projecten 
De samenwerking met lokale energiecoöperaties en verenigingen werd uitgebreid, met name in de 
coöperatie Slim Wonen+. Tevens werd eind 2018 met de Eindhovense vereniging 040energie 
afgesproken gezamenlijk zonneparken in Eindhoven te gaan ontwikkelen. 
 
Projecten op het gebied van collectieve energieopwekking en energiebesparing dienen 
zich aan. Een voorbeeld daarvan is de deelname vanuit de MGE Projecten BV aan de ontwikkeling 
van Zonnepark Welschap op terrein van de Vliegbasis Eindhoven. Vice-voorzitter Andries Mulder 
adviseerde de Coöperatie Welschap bij de ontwikkeling van Zonnepark Welschap. Op de foto is hij 
aanwezig bij de officiële ondertekening met de commandant van Vliegbasis Eindhoven (eigenaar van 
het terrein) en de deelnemende energiecoöperaties. Zonnepark Welschap is een 
postcoderoosproject met in eerste aanleg 10.000 zonnepanelen. 
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De coöperatie maakte voor haar vergaderingen en bijeenkomsten steeds meer gebruik van de 
faciliteiten van D’n Intheek in Mierlo. Hier is ook het Energieloket Zuidoost Brabant gevestigd. 
 
Afdelingen Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo 
In het verslagjaar kregen de drie bestuursleden ondersteuning van de voorzitter van de afdeling 
Helmond en de coördinator van de afdeling Geldrop-Mierlo. Deze samenwerking beviel goed, mede 
in de aanloop naar een nieuwe structuur van de coöperatie. 
 
Door verschuiving van de focus van de coöperatie op de ontwikkeling van collectieve zonneparken 
bleek de afdelingsstructuur steeds minder van belang te zijn. De postcoderoos van Zonneparken 
Eeneind geeft meer richting aan de activiteiten en deze roos overschrijdt de diverse 
gemeentegrenzen.  
In de afdelingen Helmond en Nuenen is actief gezocht naar daken voor zonneparken, maar nog 
zonder concreet resultaat. Sommige daken blijken bijvoorbeeld bij nadere inspectie geen geschikte 
constructie te hebben. Voor andere heeft de eigenaar meer bedenktijd nodig.  
 
Professionalisering van de organisatie 
Om meer professionaliteit en continuïteit in de  administraties van de coöperatie en de zonneparken 
te waarborgen is in maart 2018 de samenwerking gezocht met de coöperatie Zon op Nederland, een 
coöperatie van energiecoöperaties, die sinds 2010 lokale zonne-energie projecten ondersteunt. ZoNL 
ontzorgt de aangesloten coöperaties met het regelen van alle zaken bij een postcoderoosproject, 
voert de ledenadministratie, de financiële administratie en de verplichtingen richting de (groene) 
energieleverancier. Dit alles voor een zeer acceptabele vergoeding. Zie www.zonopnederland.nl  
De leden van MGE en Coöperatieve Zonneparken Eeneind hebben gezamenlijk besloten in zee te 
gaan met ZoNL, De kosten worden afzonderlijk per zonnepark verrekend en een deelnemer aan een 
zonnepark krijgt via een persoonlijk account inzicht in de opbrengsten en kosten van zijn panelen. 
 
 

http://www.zonopnederland.nl/
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Communicatie en ledenwerving 
Het ledental van Morgen Groene Energie blijft vrij constant. Eind 2018 waren er 156 leden en 52 
Aspirantleden. Omdat de coöperatie de focus nadrukkelijk gaat leggen op lokale, duurzame 
energieopwekking richtte de ledenwerving zich vooral op deelname aan nieuwe zonneparken. 
Samen met Coöperatieve Zonneparken Eeneind werd veel publiciteit gegeven aan de opening van 
Zonnepark Nuenen Spegelt 29-31, hetgeen ook nieuwe aanmeldingen opleverde voor de wachtlijst 
voor volgende parken.  
 
Sinds 15 december is de nieuwe website in de lucht, die gemakkelijker actueel is te houden dan de 
vorige. De site is beter toegankelijk, zodat informatie over de coöperatie en over anderen (met 
informatie over energiebesparing en duurzaamheid) snel is te vinden. zowel qua inhoud als in de 
vormgeving. Deze is nu ook gemakkelijk te bezoeken via een smartphone.  
Voor de eigen leden verscheen driemaal de digitale nieuwsbrief; Morgennieuws 12 in juni, 
Morgennieuws 13 in  september en Morgennieuws 14 in december.   
 
Samen voor één energieloket 
Morgen Groene Energie levert de voorzitter en de penningmeester voor het bestuur van Coöperatie 
Slim Wonen+. In het verslagjaar sloten alle 21 regiogemeenten zich aan bij dit virtuele Energieloket, 
samen met de provincie Noord-Brabant. De bedoeling is, dat de gemeenten zelf de kosten gaan 
dragen voor hun gemeentelijke energieloket binnen dit geheel. Die uitwerking moet nog zijn beslag 
krijgen. 
 
 

Speerpunten in 2019 

 
In 2019 zal Morgen Groene Energie de nadruk leggen op de volgende thema’s. 

• Uitvoering van de nieuwe toekomstvisie, onder meer door reorganisatie van de coöperatie 
door samenvoeging van Coöperatieve Zonneparken Eeneind en Coöperatie Morgen Groene 
Energie. 

• Stimulering van collectieve opwekking van energie door zoveel mogelijk zonneparken te 
realiseren binnen de vernieuwde coöperatie MGE 

• Steun verlenen aan de ontwikkeling van zonneparken elders in de regio. 
• Aandacht voor PR en voor ledenwerving, gerelateerd aan de toekomstvisie. 
• Professionalisering van de projectorganisatie waardoor meer projecten uitgevoerd kunnen 

worden, onder meer door verdere samenwerking met Coöperatie Zon op Nederland. 

 Voortzetting ondersteuning Energieloket Zuidoost Brabant, onder meer door deelname aan 
Coöperatie Slim Wonen plus. 

 Zowel voor energiebesparing als de inrichting van zonneparken intensief samenwerken met 
gemeenten in de regio. 
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Financiën 2018 

Coöperatie Morgen Groene Energie U.A.  

Toelichting op het financieel jaarverslag coöperatie Morgen Groene Energie u.a. 

Baten       
Lidmaatschapskosten: de coöperatie is lid van Coöperatie Ecode en van ODE/Decentraal.  
Administratie: abonnementen softwareprogramma's.       
Telefonie: Een hoog bedrag vanwege rekeningen die pas in 2018 werden ingediend door de 
telefooncentrale. MGE heeft nu een nieuwe centrale voor € 7 per mnd.    
Nieuwe website: ontwikkelkosten voor de nieuwe website van MGE.Diverse kosten: o.a. voor de 
gevelbordjes van de twee zonneparken.     
Zon op Nederland: startkosten voor de (leden)administratie van twee zonneparken.  
Lasten       
Vennootschapsbelasting: teruggave van reeds betaald bedrag.      
De bijdrage van Greenchoice is gebaseerd op leden die stroom en/of gas afnemen.   
Overige inkomsten: o.a. teruggave van verzekeringen voor Ouverture en CZE, die MGE  voor hen 
heeft betaald.       
Bijdrage van Projecten BV: voor MGE, omdat de Projecten BV geen winst heeft gemaakt. 
     
      JAARREKENING 

      2018 

    Lasten 

   

    Kantoorkosten 

 

607 

Vergaderkosten 

 

125 

Lidmaatschapskosten 

 

260 

Administratie 

  

600 

Bankkosten 

  

0 

Internet/website 

 

773 

Telefonie 

  

419 

Nieuwe website 

 

1.190 

Diverse kosten 

 

270 

Bijdrage in Zonnepark Eeneind-1 0 

Zon op Nederland 

  

2.080 

    Totale lasten 

 

6.506 

    Baten 

   

    Bijdrage Greenchoice 

 

3.780 

Overige inkomsten 

 

774 

Rente 

  

23 

Bijdrage Projecten BV 

 

0 

Vennootschapsbelasting 

 

5.795 

    Totale Baten 

 

10.371 

    

    Resultaat  

  

-3.865 
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BALANS 2018     

        

Lening Zeewind   110 

Aandelenkap. MGE Projecten BV 2.500 

Liquide middelen   65.147 

Vooruitbetaalde Vennootschapsbel. 0 

  Totaal Activa   68.243 

        

 

  

 Crediteuren     250 

Vermogen     67.993 

        

Totaal Passiva   68.243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV Projecten Morgen Groene Energie 

Toelichting op het financieel jaarverslag Morgen Groene Energie Projecten BV  

De afrekening van Qurrent betreft een subsidie van Qurrent voor promotie van Zonnepark 
Ouverture. Dit is nog niet afgewerkt. Daarom staat ook in  de Balans de vordering op Zonnepark 
Ouverture nog open.      
Exploitatiekosten: Kosten voor de opleiding tot energieadviseur van C. Aagaard.  
Bijdrage aan MGE: zie de toelichting bij de jaarrekening van MGE.    
Crediteuren: BTW afdracht van nieuw project over het 4e kwartaal.    
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      JAARREKENING 

      2018 

    Lasten 

   

    Kantoorkosten 

 

0 

Vergaderkosten 

 

0 

Exploitatiekosten 

 

1.312 

Aanloopkosten 

nieuwe parken 

 

0 

Nieuwe projecten 

 

0 

Diverse kosten 

 

336 

Bijdrage aan MGE 

 

0 

Uitbesteed werk 

  

0 

Bankkosten 

  

92 

Afrekening Qurrent 

  

                              0 

Werk onder handen 

 

19.890 

       

   Totale lasten 

 

21.630 

    

    Baten 

   

    Provisies 

  

                             0      

Nieuwe projecten 

 

21.369 

Rente 

  

3 

    Totale baten 

 

21.372 

    

    Resultaat 

  

258 

 

     

BALANS 2018       

        

Liquide middelen   39.535 

Vorderingen     7.952 

 

  

 Vooruitbetaalde Vennootschapsbel. 0 

        

Totaal Activa   47.487 

        

        

Eigen vermogen   23.413 

Crediteuren   4.184 

Werk onder handen   19.890 

        

Totaal Passiva   47.487 
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