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Welkom

 Het bestuur:

 Voorzitter Sijtze Brandsma, aftredend vacant

 Penningmeester Cees Barel, link met Bestuur ED

 Secretaris Kees de Jong, Wethouder geworden, 

afgetreden, vacant



Wat ging eraan vooraf?

 In Okt 2017 zijn we als Energie Dongen gevraagd mee te denken in 

de ontwikkeling van het zonnepark om 50% burgerparticipatie te 

realiseren

 In 2019 bleek ons dat Gemeente en BOM een afspraak hadden 

gemaakt om twee maal de ontwikkelkosten bij Fin.Close uit te 

keren aan henzelf

 Onze inschatting was toen dat burgerparticipatie te riskant zou 

worden en hebben in overleg de burgerparticipatie omgezet van 

eigendom naar achtergestelde lening tegen 5,5% rendement

 Communicatiecampagne



Samenwerking

 Gemeente Dongen is initiatiefnemer en heeft BOM gevraagd als partner

 Uiteindelijk is de BOM 100% aandeelhouder geworden

 Vele partijen hebben in de ontwikkeling een rol gespeeld zoals:

 Sunprojects als bouwer en ontwikkelaar

 Barbara Tetteroo en Frank Hermens in Communicatie en Vormgeving

 Edgar Wortmann in juridische ondersteuning

 Diverse bestuursleden en Henk vd Weele in overleg en realisatie



Ontwikkeling zonnepark
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Financiële situatie van de participatie

 Stichting zonder bankrekening

 Betalingen verzekeringen en kosten via Energie Dongen

 Administratie vanuit Stichting BZT in Econobis 

 Klaarzetten voor rente en aflossing van obligaties jaarlijks in juni 
(v.a. 2022)

 Betaling uitgevoerd door/namens BOM

 Elke januari obligatie waarde overzicht aan deelnemers (v.a. 2023)

 Obligaties à € 50 in 15 jaar terugbetaald, totaal per obligatie € 75 na 
15 jaar

 Totaal € 600.000 opgehaald middels obligaties

 Vergoeding van € 5.000 per jaar (van BOM aan Energie Dongen)

 Investering door Energie Dongen: ong €45.000 betaald door BOM en 
Gemeente Dongen 



Financiële situatie

Obligatiehouders

Januari: obligatie 

waarde overzicht

Vergoeding € 5.000 per jaar

Stichting 

BZT    

Juni:

SEPA bestand

Betaling rente 

en aflossing

Totaal opgehaald 

€ 600.000
Belangen beharteging

van obligatiehouders



Benoeming nieuwe bestuursleden

 Vacant zijn de functie van Voorzitter en Secretaris

 Tijdsbeslag ong twee avonden per jaar

 Al dan niet kandidaten beschikbaar



Toekomst

 Park is nu 100% eigendom van de BOM

 BOM is voornemens na aantal jaren park weer af te 
stoten, bij voorkeur aan lokale partij, zoals Energie 
Dongen

 Energie Dongen zal dat overwegen als we toegevoegde 
waarde kunnen creëren voor de inwoners van Dongen, 
zoals stroom leveren tegen kostprijs + of de stroom van 
Tichelrijt inzetten voor een coöperatief warmtenet in 1 
van de wijken van Dongen via bijv. Aquathermie 
Wilhelminakanaal. 



Rondvraag; 

wensen herhaling of 

andere communicatie?

Dank voor uw aanwezigheid


