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Afsluiting van de oude Morgen Groene Energie U.A.  

 
Op 2 juni 2019 werd de oude coöperatie Morgen Groene Energie u.a officieel ontbonden bij besluit 
van de Algemene ledenvergadering van 22 mei 2019. Op 3 juni, een dag later, veranderde 
Coöperatieve Zonneparken Eeneind u.a  (CZE) statutair zijn naam in Coöperatie Morgen Groene 
Energie u.a, zodat onze aansprekende naam behouden is gebleven. 
De reden om het zo op te lossen was, omdat de twee zonneparken Nuenen Eeneind-1 en Nuenen 
Spegelt 29-31 eigendom waren van CZE en dat op deze manier gewoon konden blijven. Dat gaf 
zoveel minder juridische en financiële rompslomp dan fuseren van beide coöperaties, dat de keuze 
snel gemaakt was. De statuten van de oude coöperatie MGE zijn als basis genomen voor de 
statutenwijziging van CZE naar nieuwe MGE.  
De MGE Projecten BV is op 3 juni eigendom geworden van de nieuwe MGE. 
Op 22 mei 2020 gingen de leden van beide coöperaties ook akkoord met het instellen van een 
Huishoudelijk Reglement, dat met name de deelname aan een zonnepark regelt. Dat reglement werd 
van kracht tegelijk met de gewijzigde statuten van CZE/ nieuwe MGE op 3 juni. Dit reglement en de 
gewijzigde statuten zijn openbaar en te vinden op onze website www.morgengroeneenergie.nl bij 
Over ons.  
Vanwege deze ontbinding is het jaarverslag opgemaakt van 1 januari tot en met 2 juni 2020. De 
jaarrekening van de MGE Projecten BV beslaat wel geheel 2019 en is daarom opgenomen in het 
Jaarverslag 2019 van de nieuwe Coöperatie Morgen Groene Energie u.a. 
 
Organisatie 
De bestuursleden traden af tegelijk met de ontbinding van de coöperatie op 2 juni. Het gaat om vice-
voorzitter Andries Mulder, penningmeester Hein Pasma, secretaris Harriët Bernts en de 
bestuursleden  Jos Klomp en Ad van den Brandt. Ad is bestuurslid van Vereniging 040energie en was 
sinds 8 mei 2020 bestuurslid van MGE. Hij was op persoonlijke titel  opgenomen in het bestuur als 
onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met de Eindhovense vereniging 040energie om 
zonneparken te ontwikkelen in Eindhoven. 
Als gevolg van het besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2020 en de 
daardoor gerealiseerde statutenwijziging zijn de afdelingen Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo 
opgeheven, alsmede het Aspirant-lidmaatschap. 
 

Resultaten coöperatie tot en met 2 juni 2019 

Op 8 mei keurde de gecombineerde Algemene Ledenvergadering van MGE en CZE de overeenkomst 
goed om samen met  de Eindhovense vereniging 040 energie zonneparken te ontwikkelen ten 
behoeve van hun en onze leden in Eindhoven. Deze parken worden eigendom van onze coöperatie, 
zodat de deelnemers gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling. 
 
Afdelingen Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo 
In de verslagperiode zijn geen bijzonderheden te melden van de afdelingen Helmond, Geldrop-Mierlo 
en Nuenen. Zij zijn tegelijk met de oude MGE opgeheven. Belangen van  MGE worden behartigd door 
actieve leden van MGE die in deze gemeenten wonen. 

http://www.morgengroeneenergie.nl/
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Financiën 1 januari tot en met 2 juni 2019 

      Jaarrekening 

      2019 

    Lasten 

   Kantoorkosten 

 

395 

Vergaderkosten 

 

118 

Lidmaatschapskosten 

 

250 

Administratie 

 

600 

Internet /website 

 

0 

Telefonie 

  

35 

Nieuwe website 

 

  

Diverse kosten 

 

18 

Bankkosten 

  

73 

Zon op Nederland 

 

  

Onvoorzien 

  

  

Totale lasten 

 

1.489 

    Baten 

   Bijdrage Greenchoice 

 

3.545 

Overige inkomsten 

 

  

Rente 

  

9 

Vennootschapsbelasting 

 

-135 

Totale baten 

 

3.419 

    Saldo 

  

1.930 

    

    Balans     2019 

        

Lening Zeewind   0 

Aandelenkap. MGE Projecten BV 0 

Liquide middelen   0 

Vooruitbetaalde Vennootschapsbel. 0 

Te vorderen BTW   0 

Totaal Activa   0 

        

Crediteuren     0 

Vermogen     0 

Totaal Passiva   0 
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Toelichting jaarrekening 

     

Lasten     

Lidmaatschapskosten: de coöperatie is lid van Coöperatie ODE/Decentraal.   

   

Zon op Nederland: deze periode geen startkosten voor nieuwe zonneparken.  

   

Baten     

De bijdrage van Greenchoice is gebaseerd op leden die stroom en/of gas afnemen.  

    

     

Toelichting Balans     

De balansbedragen zijn op 2 juni overgeboekt naar de nieuwe MGE. Daarom staan ze 

hier allemaal op 0.     


