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Jaarverslag 2022, voor de ALV op 13 februari 2023 

 

Coöperatie  
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie personen. Arie Visser heeft een rol voor de financiën  en is regisseur 

van de DOE-projecten in de wijk. Peter Vos verzorgd de communicatie via de website en heeft 

aandacht voor de structuur van de organisatie als maatschappelijk verantwoorde, sociale 

onderneming. Willie Berentsen heeft aandacht voor innovatie binnen de coöperatie en de 

ontwikkeling tot lokale energie gemeenschap. Willie onderhoud de daarbij hortende externe 

relaties. De bestuursleden hebben frequent contact over lopende zaken en regelmatig onderling 

een goed gesprek over de te volgen koers van de coöperatie. We hebben gekeken naar 

versterking in het bestuur en met leden/buurtbewoners hierover contact gehad.   

 

In het afgelopen jaar heeft Energie Coöperatie Sterk op Stroom stevig ingezet op 

professionalisering van de coöperatie en van ons als bestuur.  

Arie Visser is gestart met de opleiding tot Zonnedak coach bij Energie Samen. Dit heeft positief 

effect op de doelstelling van Sterk op Stroom om CO2 te reduceren in de wijk door het 

organiseren het collectief zon-op-dak oa op de Aikidoschool maar ook voor advies aan VVE’s in 

de Vruchtenbuurt. 

Peter Vos heeft de Leergang Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht gevolgd. 

Dit heeft positief effect op de doelstelling van Sterk op Stroom om een steeds gezondere en 

professionele Energie Coöperatie te worden; mede hierdoor denken wij komende jaren onze 

visie en missie te kunnen uitvoeren.  

Willie Berendsen heeft het afgelopen jaar op verschillende niveaus kunnen leren en 

ondersteunen bij landelijke projecten in het kader van energie delen; daarmee positioneert Sterk 

op Stroom zich als kleine energie coöperatie in de wijk als een koploper en kunnen wij voor onze 

leden en andere coöperaties van toegevoegde waarde zijn. 

Het gehele bestuur ging samen met Jope Welschen (adviseur bij K+V) aan de slag om de visie en 

missie van Sterk op Stroom in een toekomst bestendig plan van aanpak neer te zetten. 

Verschillende onderdelen van het resultaat daarvan delen we in het jaar plan.  

 

Vrijwilligers 

Binnen de coöperatie heeft een werkgroep zich ingezet voor het ontwikkelen collectieve 

zonnedak actief. De werkgroep bestond uit Stefano Steur, Niek Visser en Michiel Vos onder 

leiding van Arie Visser. De werkgroep kwam in de ontwikkelfase van het collectieve zonnedak op 

de Mient 277 bijna wekelijk bij elkaar 

 

Leden   

Het leden aantal van de coöperatie is verdubbelt in 2022. We tellen inmiddels 203 leden. De 

groei is voornamelijk tot stand gekomen uit de participatie aan het collectieve zonnedak.  

 

Strategie en beleid 

In 2022 is het experiment Smartgrid Vruchtenbuurt met subsidie van de Provincie Zuid Holland is 

goed afgerond met de partners. Het eindverantwoording is ingediend bij provincie ZuidHolland 

en inmiddels vastgesteld.  

Het bestuur heeft een start gemaakt voor de strategie voor de middellange termijn. Wij hebben 

hiervoor een subsidie ontvangen van TKI Urban Energie en Energie Samen.   

 

 

https://www.topsectorenergie.nl/financieringsloket/innovatiemakelaarsregeling
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Samenwerking 
 

Samenwerking in de wijk 

Met het Wijkberaad Vruchtenbuurt hebben inbreng gehad in de wijkagenda op het thema 

duurzaamheid. Met het project voor het lokale duurzame collectieve  warmtenet in de 

Vruchtenbuurt - Warm in de Wijk – van  Coöp. Duurzame Vruchtenbuurt werken we actief 

samen. Sterk op stroom participeert o.m. in de werkgroep governance 

Met  de deelauto-coöperatie Vruchtenbuurt Deelt wordt goed samengewerkt. Zij maken gebruik 

in goed overleg gebruik van de laadpaal van coöperatie SoS. 

 
 

               Samenwerking in de Stad  

Het overleg met aantal energie coöperaties over coöperatieve “zon op dak” daken heet “Loempia 

overleg”, Sterk op Stroom sluit daarbij aan. Sterk op Stroom spant zich in om gemeentelijk 

vastgoed beschikbaar te krijgen voor het ontwikkelen van collectieve zonnedaken.   

Sterk op Stroom is een gewaardeerd burgerinitiatief in de samenwerking  met Duurzaam Den 

Haag.   

 

Samenwerking met de Gemeente 

Op 16 maart 2022 heeft de ambtelijk top van de gemeente Den Haag de duurzaamheids-

initiatieven in de Vruchtenbuurt bezocht.  Ronald Nomes (dir. dienst stedelijke ontwikkeling, 

DSO), Marco Zeeman (DSO dir. Energie transitie) en Anette van de Gaag (dir. Stadsdeel Segbroek) 

waren onze gast.  

 

De Gemeente was partner in het experiment Smart Grid. Met diverse beleidsmedewerkers is 

intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de zgn. “exploratie strategie Smart Grids” voor de Stad 

Den Haag. Deze inspanningen hebben in 2022 niet tot resultaat geleid en lijken geen vervolg te 

krijgen binnen de gemeente.   

De samenwerking met de Gemeente heeft geleid tot een huurovereenkomst voor 15 jaar voor 

het collectief zonnedak op de Aikido-school. 

 

Samenwerking regionaal en landelijk  

SoS heeft als lid van Energie Samen meegewerkt aan de strategie van de landelijk organisatie van 

energie coöperaties. In het verlengde is SoS betrokken bij de start van programma Local4Local. 

SoS is in de persoon van Willie actief in de Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam Den Haag 

vanuit de Participatie Coalitie. Hij vertegenwoordigt zo de energie coöperaties in deze regio.  

 

Activiteiten 2022 
 

Smartgrid Vruchtenbuurt  

Samenwerking met All-in Power (energielevering IT-platform) 

De coöperatie heeft een samenwerkingsovereenkomst met het 100% duurzame 

energieleveringsplatform van All-in power (AiP). Deze energieleverancier heeft haar 

dienstverlening afgestemd op coöperaties. Met Sterk op Stroom wordt nu ‘ in het eggie ‘ een 

proef gedaan met een tiental leden. Zij krijgen elektrische energie met een dynamisch tarief. De 

prijs is afhankelijk van de prijs op de energiemarkt en varieert elk uur.  
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AiP zal tevens – als leverancier- de energie van het collectieve zonnedak gaan afnemen en 

verhandelen op de markt. 

  

Data-collectie en analyse.  

De collectie van data heeft plaatsgevonden in het livinglab Groene Mient. Studenten hebben 

voor hun opleiding gebruik gemaakt van  

deze data. Universiteiten en hogescholen gaan onderzoeksprogramma’s starten met de data uit 

de wijk.  

  

 Werkconferentie 17 mei 2022 “Vandaag is bijna morgen” 

Met ruim 70 deelnemers uit de regio Rotterdam Den Haag is zowel terug als vooruitgekeken naar 

het experiment Smartgrid in de Vruchtenbuurt. De werkconferentie was gericht op 

kennisoverdracht en de ontwikkeling van beleid voor 

de stad (gemeente) Den Haag.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Partneroverleg experiment Smartgrid 22 september. 

Alle partners van het Smartgrid Vruchtenbuurt zijn eind september uitgenodigd voor het laatste 

overleg. Met aanwezigen is terug gekeken op het resultaat van de werkconferentie. Partners zijn 

gevraag een vooruitblik te geven op mogelijke samenwerking in de toekomst. De coöperatie blijft 

zonodig de contacten onderhouden met de partners. Het ligt voor de hand dat de gemeente Den 

Haag en netbeheerder Stedin bij de verdere ontwikkelingen betrokken blijven.  

  

Samenwerking met netbeheerder Stedin 

Na Koen Bogers, onze ambassadeur sinds 2021 heeft in 2022 nog een lid van de Raad van Bestuur 

van Stedin  David Peters een werkbezoek aan ons gebracht. David heeft de technologie 

portefeuille bij de netbeheerder en toonde grote 

belangstelling voor ons experiment Smartgrid de 

Vruchtenbuurt.  

 

David is ook bestuurder van NetVerder, het warmtenet 

bedrijf van de Stedin. NetVerder is partner in ‘Warm in de 

Wijk’ het lokaal duurzaam warmtenet.  

 

 

https://www.stedingroep.nl/corporate-governance/raad-van-bestuur
https://www.stedingroep.nl/corporate-governance/raad-van-bestuur
https://www.netverder.nl/nieuws/presentatie-open-warmtenet-delft-voor-deense-kroonprins-en-prinses
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Verantwoording subsidie prov. ZH 

In goed overleg met medewerkers van de provincie Zuidholland is de verantwoording van de 

subsidie experiment Smartgrid Vruchtenbuurt afgerond en ingediend. Het experiment is van 

medio 2019 tot medio 2022  ondersteunt door de provincie met een subsidie op 50/50 basis. 

Belangstellenden kunnen het eindverslag, dat ter verantwoording dat is ingediend bij de 

provincie, opvragen bij het bestuur (info@sterkopstroom.nl). 

 

 

Collectief Zonnedak Aikido-school, Mient 277 

In de periode september tot en met december bracht crowdfunding in de wijk het 

investeringskapitaal bijeen voor het collectieve zonnedak op de Mient 277. Honderzeventien 117 

buurtbewoners investeerden op ideële basis € 

85.800 voor de realisatie van het dak met 166 

zonnepanelen. In de loop van 15 jaar krijgen 

participanten terugbetaalt uit de inkomsten van de 

stoomverkoop. De aanleg van het systeem vindt 

plaats in februari 2023. 

 

 

 

  

                   

Hacketon Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) November 

Sterk op Stroom heeft een actieve bijdrage geleverd aan de Hacketon van het Nationaal 

Programma Regionale Energie Strategie (NP RES). De slimme-meter-data van de coöperatie is 

beschikbaar gesteld voor dit event van 2 dagen begin november.  
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 Informatieavonden in de Vruchtenbuurt 

Het afgelopen jaar organiseerde SoS vier Informatie avond over deelname aan het collectieve 

zonnedak, één avond ter afronding van het Living Lab Groene Mient en één informatieavond met 

het thema Zon op het VvE-dak.  Hier gaan we in 2023 mee door. 

   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Werkbezoeken aan SoS van bestuur, burgerinitiatieven en energiecoöperaties 

Op vrijdag 13 mei spraken  nieuw gekozen raadsleden van de gemeente Den Haag met energie 

coöperaties uit den haag. Het bezoek werden georganiseerd  in het tuinpaviljoen ’t Ei in de Limoenhof, 

Groene Mient.  

 

 
 

Sterk op Stroom heeft daarnaast regelmatig  bezoeken van burgers en bewonersinitiatieven uit de 

stad Den Haag. Evenals werkbezoeken van energie gemeenschappen buiten de stad, o.m. uit 

Eindhoven, Buren. Lansingerland en Zuidplas. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


