Agenda algemene ledenvergadering ECUB
Donderdag 1 februari 2018
Inloop vanaf: 15.30
Start: 16.00 uur
Sluiting: 17.15 uur
Locatie: Telindus, Krommewetering 7, 3543 AP Utrecht
Telindus
De ALV vindt plaats bij het bedrijf Telindus. Voor de opening van de vergadering vertellen de heer
van der Velde en de heer Vulto over het bedrijf. Er werken zo’n 200 mensen. Telindus is gericht op
ICT in de breedste zin van het woord. Zo bieden ze Cloud-omgevingen aan en bieden ze
infrastructuur voor digitale beveiliging. Maar ze zijn ook bezig met nieuwe technologieën zoals
robotica, drones en virtual reality. De aanwezigen krijgen een korte rondleiding in het
inspirationcentre. Na afloop van de vergadering worden de aanwezigen getrakteerd op een virtual
reality ervaring.
1. Opening
Henk Stamhuis, de voorzitter van ECUB opent om 16.00 uur de ledenvergadering.
2. Vaststellen agenda en notulen algemene vergadering 23 november
De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 november worden goedgekeurd door
de leden. Er worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd van de ALV.
3. Begroting 2018 en financiële jaarrekening 2016 – 2017
De financiële jaarrekening over het verlengde boekjaar 2016 – 2017 wordt toegelicht door de
penningmeester, Peter Cullens. Na aftrek van alle kosten werd in het verlengde boekjaar
2016 – 2017 een bedrag van €923,- euro overgehouden. De verwachte opbrengsten voor
2018 gaan van €45.117,- naar €287.895,-.
De verwachte kosten voor 2018 zijn €286.395,- waardoor er €1500,- euro overblijft. Het
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven heeft geen winstoogmerk. Het geld wordt daarom
weer besteed. De leden gaan akkoord met de begroting.
Ook het jaarverslag met alle activiteiten van ECUB in 2017 werd van tevoren per mail naar de
leden verstuurd en ook ter inzage neergelegd. Hier waren geen opmerkingen over.
4.

Professionalisering
-

-

Een aangepaste oprichtingsakte wordt door de leden goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement wordt door de leden goedgekeurd.
Het managementreglement wordt door de leden goedgekeurd.
De inkoopprocedure wordt door de leden goedgekeurd.
Jelle geeft een toelichting op dit document. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
partijen waar ECUB direct van inkoopt en partners die een product/dienst aanbieden
waar ECUB vertrouwen in heeft. Met dit document laten we zien dat dat alles wat we
doen een goede weging heeft gekend. Voor elk criterium wordt een aantal punten
toekend.
Ontwikkeling keurmerk ECUB (zie bijlagen, ga voor goud)
Het document ga voor goud wordt door de leden goedgekeurd. Er worden 4
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verduurzamingsfases onderscheiden. Het keurmerk is in samenwerking met de
gemeentelijke handhavingsdienst ontwikkeld. Daardoor heeft het keurmerk ook voor
handhaving straks waarde. Het keurmerk draagt ook bij aan een positieve duurzame
uitstraling voor de leden van ECUB. Benadrukt wordt dat een keurmerksticker op de deur
niet automatisch handhaving weghoudt bij een bedrijf. De gemeentelijke
handhavingsdienst behoudt zich het recht voor om steeksproefgewijs te handhaven. De
gemeente heeft echter wel veel vertrouwen in dit keurmerk. In praktijk zal het wel
betekenen dat bedrijven met dit keurmerk op het gebied van energie minder of helemaal
niet bezocht worden. Binnenkort worden de criteria waaraan een bedrijf moet voldoen
om in een bepaalde categorie te vallen ook op de website gepubliceerd. ECUB is van plan
om van de eerste uitreiking een mediamoment te maken.
Digitaal energieloket
Er werd een toelichting gegeven op het digitaal energieloket dat binnenkort operationeel
zal zijn. De ondernemers werden erop geattendeerd dat men mogelijk via dit loket
aanspraak kan maken op een vergoeding voor begeleiding bij het nemen van
bovenwettelijke energiebesparende maatregelen.

5. Uitbreiding naar andere bedrijventerreinen in de stad Utrecht/Stichtse Vecht
De leden zijn akkoord met de beoogde uitbreiding, onder voorwaarde dat het huidige niveau van
dienstverlening voor de bedrijven in het huidige werkgebied van ECUB gewaarborgd blijft. Er
wordt uitgelegd dat er nagedacht is over de manier waarop ECUB gaat groeien. Dit gebeurt alleen
wanneer er ook procesgeld beschikbaar is in het gebied dat zich wil aansluiten bij ECUB.
6. Waterstof
Bert vertelt dat er vanaf het begin van zijn aanstelling al een wens was bij de Utrechtse
ondernemers voor een waterstoftankstation. De laatste maanden werd deze wens steeds groter.
Er werden al zo’n 20 intentieverklaringen voor personenauto’s op waterstof opgehaald. Via Jos
Boere kwam Bert erachter dat het bedrijf PitPoint subsidie had gekregen voor de bouw van een
waterstoftankstation. Het gaat om een Europese subsidie voor een waterstoftankstation voor
personenauto’s. Bij realisatie zou 30% van de kosten gedekt zijn.
Naast deze Europese subsidie heeft ook de Nederlandse overheid onlangs subsidie toegekend aan
een aantal initiatieven voor waterstof. Dit gebeurde op basis van een loting en Utrecht zit hier
niet bij. Bert en Jelle hebben gelobbyd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij het RVO. De afgeketste subsidieaanvraag
wordt hierdoor opnieuw overwogen. De grote transporteurs willen echter heel graag een
waterstoftankstation voor vrachtwagens, in combinatie met een logistiek ontkoppelingspunt.
Momenteel is ECUB met een aantal ondernemers en PitPoint in gesprek in gesprek hierover.
Mogelijk komt er dus eerst een waterstoftankstation voor personenauto’s in Utrecht en in een
latere fase een tankstation voor vrachtwagens op waterstof.
7. Rondvraag
De veranderde wetgeving maakt het mogelijk om overgebleven duurzaam opgewekte stroom
straks via ECUB in te kopen of te verkopen. ECUB is bezig om de organisatie hierop in te richten en
heeft verschillende partijen hiervoor benaderd. Als je inzichtelijk kan maken waar de energie
vandaan komt dan kun je daarmee de onderlinge verbinding tussen bedrijven versterken. Ook is
verkoop aan personeelsleden als een secundaire arbeidsvoorwaarde straks mogelijk. ECUB zal dit
niet zelf doen. Een partij zal onder een white label straks energie inkopen en verkopen.
8. Afsluiting,
Om 16.45 wordt de vergadering gesloten. Na afloop van de vergadering geeft Jos Boere van het
kennisinstituut KWR een lezing over waterstof. Na de lezing is er een netwerkborrel.
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