Financieel verslag 2020 Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen U.A.
De coöperatie beschikte ten tijde van de oprichting in maart 2018 over een bedrag van €
4.000, afkomstig van de gemeente Meppel. In 2018 zijn daarnaast een aantal bedragen die
ontvangen zijn gereserveerd in fondsen. In 2019 zijn er bedragen uit deze fondsen
onttrokken. Begin 2020 waren de saldi van deze fondsen als volgt:
 Fonds Rendo
€ 3.942
 Fonds Stimulering Meppel € 1.600 (€ 4.000 van begin 2018 – oprichtingskosten)
 Fonds Rabobank
€ 2.048
Inkomsten 2020
De inkomsten 2020 van de Energie Coöperatie betreffen de contributies van € 990 (99 leden
á € 10) en de opbrengsten van de warmtescans € 198 (6 warmtescans á € 33,06). Via
Energie van ons krijgen we een vergoeding voor leden die aangesloten zijn bij Energie van
Ons. Dit was in 2020 een bedrag van € 190
Tot slot heeft de ECDN een vergoeding van de Gemeente Meppel ontvangen voor gemaakte
kosten van € 2.411 incl. btw (excl. Btw € 2.039. Van dit bedrag betreft een bedrag van €
1.000 een vergoeding van de kosten van de enquête).
Het banksaldo van de ECDN ultimo 2019 was € 3.167
Uitgaven 2020
In totaal had ECDN in 2019 een bedrag van € 4.593 (excl. Btw) aan uitgaven. Dit bedrag is
als volgt samengesteld:
- kosten enquête
€ 2.708
- communicatie, website, Molen e.d.
€ 1.069
- bestuurs- en vergaderkosten
€ 442
- bankkosten
€ 175
- kosten warmtescanproject
€ 158
- overige kosten
€
41
Verwerking inkomsten en uitgaven
De uitgaven zijn, waar mogelijk afgeboekt van de eenmalige inkomstenbronnen, zoals
hierboven genoemd. Van het “Fonds Rendo” zijn de kosten van de enquête afgeboekt
(rekening houdend met de vergoeding van de Gemeente Meppel
In de resultatenrekening zijn de structurele inkomsten (contributie, 99 leden à € 10) als
opbrengst van de coöperatie verantwoord. Omdat de opbrengsten en kosten van de
warmtescans niet ver uit elkaar lopen hebben we deze ook via de resultatenrekening laten
lopen. De hierboven genoemde bedragen minus de daarop afgeboekte kosten zijn terug te
vinden op de balans.
Ook voor de toekomst geldt dat we ernaar streven de ‘normale’ exploitatiekosten van ECDN
te dekken uit de contributie. Dat is ook het uitgangspunt van de begroting 2020. Daarbij zijn
we uitgegaan van 130 leden.
Projecten die door ECDN worden opgepakt, worden apart begroot. Businesscases moeten
sluiten, waarbij wel gebruik kan worden gemaakt van de middelen waar de coöperatie zelf
over beschikt, subsidies of anderszins. Concept-projectbegrotingen worden door het bestuur
om advies voorgelegd aan de Stuurgroep, voordat het bestuur er een besluit over kan
nemen.
Kascontrole
Op dit moment heeft de kascontrole nog niet plaatsgevonden. Wij hopen dat als de
maatregelen in verband met COVID virus iets versoepeld worden, dat dit mogelijk is. Het kan
zijn dat de financiële stukken op basis hiervan nog aangepast worden.

