Jaarverslag 2019
Nieuwe Coöperatie Morgen Groene Energie u.a. (tot 3 juni
2019 Coöperatieve Zonneparken Eeneind u.a.)
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Morgen Groene Energie: vernieuwd
Coöperatie Morgen Groene Energie heeft zich vernieuwd, zoals is besloten door de leden. De
coöperatie Coöperatieve Zonneparken Eeneind heeft haar statuten gewijzigd om eenvoudig de
bestaande zonneparken in eigendom te kunnen houden en, heel belangrijk, de vertrouwde en alom
bekende naam Morgen Groene Energie te blijven voeren. De statuten van de tegelijkertijd
opgeheven oude coöperatie Morgen Groene Energie zijn vrijwel geheel overgenomen, waarmee ons
doel en onze missie hetzelfde zijn gebleven. Voor de praktische zaken zoals het beheer van
zonneparken is een Huishoudelijk Reglement opgesteld, dat desgewenst door de leden kan worden
aangepast aan de eisen van dat moment. De vernieuwde coöperatie verwacht slagvaardiger te zijn in
de voortgaande ontwikkeling van collectieve zonneparken in onze regio.
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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 onafhankelijk
zijn en onze leefomgeving zo schoon mogelijk houden. En 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
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
lokale zonneparken of windmolens die door anderen beheerd worden.
Zo doen we dat
Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk.
In de Morgen Groene Energie Projecten BV, 100% dochter van de coöperatie, worden de projecten
voorbereid. De coöperatie draagt zorg voor de levering van groene energie aan personen en
bedrijven voor een aantrekkelijke prijs. Wij realiseren en beheren collectieve zonneparken die
eigendom zijn van de leden.
Wij werken zoveel mogelijk samen met andere energiecoöperaties in de regio en met soortgelijke
initiatieven, zowel lokaal als landelijk. Ook willen we samenwerken met partijen die plannen hebben
om grootschalige installaties te ontwikkelen in ons werkgebied.
Organisatie eenvoudiger
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. (Uitgesloten Aansprakelijkheid).
Door deze organisatievorm ligt de zeggenschap bij de leden. Het bestuur regelt de dagelijkse gang
van zaken en legt daarvoor verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
De nieuwe coöperatie kent geen afdelingen. De Algemene Ledenvergadering heeft het laatste woord,
ook over de bestaande en nieuwe zonneparken van de coöperatie. De deelnemers aan een specifiek
park bepalen mede wat er met hun park gebeurd via een (op verzoek) in te stellen
installatiecommissie.
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.
ODE/Decentraal, landelijke brancheorganisatie voor energiecoöperaties.
Coöperatie Zon op Nederland die administratieve ondersteuning biedt aan
energiecoöperaties
HIER opgewekt, landelijk kennisplatform voor lokaal opgewekte, duurzame energie.
VEC, Verenigde Energie Coöperaties i.o., samenwerkingsverband van energiecoöperaties,
o.a. gericht op het inrichten van een gezamenlijke backoffice in de nabije toekomst.
SETnl, Stichting Energie Transitie Nederland.
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-

-

Coöperatie Slim Wonen+ met daarin naast MGE, de lokale energiecoöperaties Best
Duurzaam, Waalre Energie Lokaal, Veldhoven Duurzaam en de vereniging 040energie
Eindhoven.
Coöperatie Energie Samen, landelijke belangenbehartiger van de energiecoöperaties in
Nederland
Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket Zuidoost Brabant.

Resultaten coöperatie in 2019
In twee Algemene ledenvergaderingen op 8 en 22 mei 2019 besloten de leden akkoord te gaan met
de opheffing van de oude Morgen Groene Energie en de statutenwijziging van CZE naar de nieuwe
Coöperatie Morgen Groene Energie.
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de drie bestuursleden van de voormalige Coöperatieve
Zonneparken Eeneind; voorzitter Wim Raaijmakers, secretaris Harriët Bernts en penningmeester
Hein Pasma. Ad van den Brandt werd op 3 juni als vierde bestuurslid aangesteld. Ad neemt deel op
persoonlijke titel. Hij is tevens bestuurslid van de Eindhovense vereniging 040energie, waarmee MGE
is gaan samenwerken om zonneparken in Eindhoven te ontwikkelen.
Tevens stelde de Algemene Ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vast, dat op 3 juni van
kracht is geworden.
De gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op onze website
www.morgengroenenergie.nl bij Over ons.
Sinds 1 juli 2020 is het nieuwe vestigingsadres van de coöperatie én van de MGE Projecten BV:
Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo. MGE beschikt daar elke dinsdagmiddag over een werkplek en
verder een opbergkast en een postbak en zij kan daar ruimtes huren voor vergaderingen en
bijeenkomsten.
Inkoop groene energie
Via leverancier Greenchoice koopt de coöperatie voor haar leden elektriciteit die in Nederland
duurzaam is opgewekt en CO2-gecompenseerd gas. Tevens zoeken zij samen actief naar meer
opwekkingsmogelijkheden in de regio. Met de statutenwijziging is de verplichting vervallen om van
Greenchoice energie te kopen. Met name deelnemers aan onze zonneparken waarderen het dat zij
niet van energieleverancier hoeven te veranderen. Groene leveranciers blijken wel gemakkelijk mee
te werken aan de uitvoering van de Postcoderoosregeling.
Derde zonnepark geopend, nu in Eindhoven
In september werd het derde zonnepark van Morgen Groene Energie in bedrijf genomen in
samenwerking met de Eindhovense vereniging 040 energie. Op de foto is een werknemer van het
installatiebedrijf bezig met de plaatsing van de 376 zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand
aan de Doornakkersweg in Eindhoven. Op 12 september 2019 kwam Zonnepark Eindhoven
Doornakkersweg 10-14 in bedrijf. Elk paneel levert zo’n 240 kWh stroom per jaar en daarmee is dit
zonnepark goed voor ruim 90.000 kWh zonnestroom. Er zijn 20 deelnemers.
De coöperatie blijft op zoek naar geschikte daken van gebouwen om meer zonneparken te
ontwikkelen.
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Zonnepark Eeneind-1 verkocht
In 2019 veranderde het bedrijfspand aan de Collse Heide 48 van eigenaar. Op het dak van dit pand
ging in juli 2016 ons eerste eigen zonnepark en postcoderoosproject Eeneind-1 van start. De nieuwe
eigenaar eiste de installatie op voor eigen gebruik. Onderhandelingen over een voor beide partijen
acceptabele oplossing leidde in december tot een verkoopovereenkomst met de dakeigenaar. Het
zonnepark zal daarmee in januari 2020 van eigenaar veranderen en de deelnemers zullen dan
schadeloos gesteld worden door uitbetaling van de restwaarde van hun aandeel.
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Lokale projecten
De samenwerking met lokale energiecoöperaties en verenigingen werd uitgebreid, in de coöperatie
Slim Wonen+, maar ook in het kader van nieuwe ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie.
Daarvoor moeten gemeenten plannen ontwikkelen, waarin energiecoöperaties een prima rol kunnen
spelen.
Professionalisering van de organisatie
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en collectieve installaties voor duurzame
energieopwekking, is verdere professionalisering onmisbaar. Bestuurslid Ad van den Brandt wordt
via de Projecten BV hiervoor ingehuurd. Zijn kosten worden uiteindelijk in de business case van een
zonnepark weer terugverdiend. Als dat niet mogelijk is om dat een project niet kan doorgaan,
worden de gemaakte kosten betaald uit de reserves van de coöperatie.
Andries Mulder is directielid van de Projecten BV en zijn activiteiten worden zoveel mogelijk
bekostigd door subsidies die verkregen worden voor nieuwe projecten. Activiteiten die de coöperatie
belangrijk vindt, worden door MGE zelf betaald. Op de Algemene ledenvergaderingen beslissen de
leden welke activiteiten zij van belang achten.
Zo nodig worden ad hoc professionals ingehuurd voor de PR rondom zonneparken en voor extra
financiële klussen. Zo is het opmaken van de jaarrekening van 2019 voor het eerst uitbesteed aan het
accountantsbureau dat samenwerkt met Coöperatie Zon op Nederland.
Communicatie en ledenwerving
Het ledental van Morgen Groene Energie blijft vrij constant. Doordat Aspirant leden voortaan
gewoon lid kunnen zijn en door de ontwikkeling van het nieuwe zonnepark Doornakkersweg 10-14 in
Eindhoven had de coöperatie 186 leden aan het eind van 2019. Tevens staan nog veel gegadigden
op de wachtlijst voor een nieuw park. Niets is zo bevorderlijk voor aanwas van leden als de opening
van een collectief zonnepark.
Voor de eigen leden verscheen tweemaal de digitale nieuwsbrief; Morgennieuws april en
Morgennieuws december. De meeste informatie ging over de nieuw te vormen coöperatie en het
nieuwe zonnepark.
Samen voor één energieloket
Morgen Groene Energie levert de voorzitter en de penningmeester voor het bestuur van Coöperatie
Slim Wonen+. In het verslagjaar is gebleken dat bij de 21 regiogemeenten onvoldoende steun is om
het Energieloket Zuidoost Brabant te continueren als virtueel loket voor de hele regio. Als tijdelijke
noodoplossing werd het Energieloket ondergebracht bij het Energiehuis Helmond. De betrokken
partijen proberen de toekomst van dit loket veilig te stellen, gekoppeld aan het Energiehuis. Niet als
virtueel loket voor heel Zuidoost Brabant , maar voor de gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo,
Nuenen en de meewerkende gemeenten in Peelland die aan Helmond grenzen.
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Financiën 2019
Financieel jaaroverzicht 2019 CZE/MGE Nieuw en MGE Projecten BV
Coöperatie Morgen Groene Energie u.a. (MGE nieuw) voorheen Coöperatieve Zonneparken
Eeneind u.a.(CZE)

Jaarrekening MGE nieuw
2019
Omzet (Totale inkomsten)

9.804

Opbrengst energie (Greenchoice)
Overhead
Nuenen Spegelt 29-31
Nuenen Eeneind-1
Overige omzet
Resultaat deelneming MGE Projecten BV

6.053
4
3.142
2.907
3.751
5.000

Brutomarge

9.804

Totaal kosten

31.002

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Exploitatiekosten
Onderhoud zonnestroominstallaties
Verzekering 3 parken
Correctie Activa
Verkoopkosten
Representatiekosten
Kantoorkosten
Telefoon en internet
Contributies en abonnementen
Algemene kosten
Accountantskosten
Overige advieskosten
Bankkosten
Betalingsverschillen
Algemene kosten

22.785
22.785
3.774
-1.017
1.790
3.000
324
324
479
154
325
3.640
303
1.132
116
0
2.089

Resultaat

-16.198
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Balans

2019

Vaste activa
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

142.891
2.500
140.391
117.577
41.182
76.395

Activa

261.218

Eigen vermogen
Kapitaal coöperatie
Voorzieningen
Reservering onderhoud zonnestroominstallatie
Kortlopende schulden

246.329
246.329
4.129
4.129
10.760

Passiva

261.218

Toelichting jaarrekening coöperatie
De jaarrekening is dit jaar opgesteld door de accountant van Zon op Nederland. Daarom is er voor
gekozen de opzet van dit bedrijf te hanteren in deze presentatie. De kascontrolecommissie van MGE
heeft de jaarrekeningen met de balansen van de coöperatie en de Projecten BV goedgekeurd.

Inkomsten: Zonnepark Doornakkersweg 10-14 had nog geen inkomsten in 2019, deze worden in
2020 uitbetaald.
Exploitatiekosten: Correctie Activa: In 2018 is een rekenfout gemaakt door de accountant en die
wordt hier gecorrigeerd.
Representatiekosten: o.a. de feestelijke opening van Zonnepark Spegelt 29-31.
Overige advieskosten: notariskosten voor statutenwijziging.
Algemene kosten: o.a. € 2000 voor de constructieberekening van nieuw zonnepark aan Collseweg 26.
Negatief resultaat: de waarde van de parken gaat achteruit en is op deze manier geboekt. Het
voordeel is dat zo geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Toelichting balans coöperatie
Materiële vaste activa: Deze bestaan uit de waarde van twee zonneparken met een afschrijving van
15 jaar. Zonnepark Eeneind-1 is begin 2020 verkocht en staat dus met 0 op de balans. Zie de tabel.
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De materiele activa
2019
49.216
91.175
0

2018
52.862

140.391

94.386

Spegelt
Doornakkers
Collse Heide
Totaal

41.524

Vorderingen: dit is een vordering op de dakeigenaar van Zonnepark Eeneind-1, die hij pas begin 2020
heeft betaald.
Kortlopende schulden: Een deel van het aantal deelnemers aan Zonnepark Eeneind-1 is pas begin
2020 uitbetaald.

Exploitatie afzonderlijke parken

Winst- en verliesrekening over 2019 per zonnepark
Algemeen

Spegelt 29-31

Eeneind 1

Doornaw.

Totaal

Totale inkomsten
Opbrengst energie
Overige omzet

3.755
4
8.755

3.142
3.142

2.907
2.907

9.804
6.053
3.751

Brutomarge

8.755

3.142

2.907

14.804

Totaal kosten
Afschrijvingen
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

5.196
1.099
0
296
411
3.390

4.500
3.646
855

18.758
17.524
1.166

Resultaat

3559

-1.359

2.547
515
1.754
28
250

31.002
22.785
3.774
324
479
3.640

-2.547

-16.198

68

-15.851

In de tabel worden de bedragen en resultaten per park weergegeven, evenals het algemene resultaat
van de coöperatie en het gezamenlijke totaal. Het is niet mogelijk ook een balansoverzicht per park
op te stellen; alleen het overzicht van de waarde van de parken is weergegeven in de tabel Materiële
vaste activa. Bij Zonnepark Eeneind-1 is het verlies van €15.851 zichtbaar dat is geleden door de
voortijdige verkoop van de installatie. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene middelen van de
coöperatie.
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Morgen Groene Energie Projecten BV
Jaarrekening MGE Projecten BV
Inkomsten

2019

Diverse activiteiten
Rente
Totaal Inkomsten

6.276
4
6.280

Uitgaven
Bankkosten
Bijdrage aan MGE
Diverse kosten
Aanloopkosten nieuw zonnepark
Nieuwe projecten
Nog uit te voeren
Totaal uitgaven

10.909

Saldo

-4.629

Balans
Bank

124
5.000
943
4.842

2019
30.830

Vorderingen

7.529

Crediteuren

315

Activa

38.674

Eigen vermogen

18.784

Crediteuren
Reservering projecten

19.890

Passiva

38.674

Toelichting jaarrekening MGE Projecten BV
Bijdrage MGE: conform besluit ledenvergadering 5.000 euro als dividend overgemaakt.
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Nieuwe projecten:
- Wijkenergiecentrale Trudo Eindhoven: kosten zijn uiteindelijke betaald door Trudo
- Coöperatie Energiecollectief Schaapsloop: onderzoekskosten zijn deels betaald door
gemeente Valkenswaard en deels door Enpuls.
- Veldhoven, ASML: onderzoek naar zonnepark voor ASML, kosten deels betaald door
gemeente Veldhoven en deels door Enpuls.
- Regionale samenwerking en RES: kosten voor deelname aan werksessies uit subsidie
Participatiecoalitie

Toelichting balans MGE Projecten BV
Vorderingen: Ouverture is nog steeds niet afgerond, o.m. vanwege de overgang van Qurrent naar
Greenchoice. Die neemt meer tijd in beslag dan verwacht.
Reservering Projecten: De gelden van Enpuls zijn gedeeltelijk besteed. Dat wordt verantwoord in
2020.
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