
Het HilverZon-team
Het team van HilverZon, en tevens bestuur, wordt gevormd door:
•  Jeroen Pool,  

coördinator en voorzitter bestuur
•  Aernoud Olde,  

wijkopbouw energiebesparing,  
secretaris

•  Chiel van Eendenburg,  
financiën en penningmeester

•  Gijs van de Laar,  
marketing en sales, bestuurslid 

ALV en Raad van Toezicht
Omdat de coöperatie een leden-organisatie is, heeft de ALV,  
de Algemene Leden Vergadering, de uiteindelijke zeggenschap.
De Raad van Toezicht behartigt de belangen van de leden en 
houdt toezicht op het op het werk van de coöperatie en het 
bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
•  Marnix Aarts
•  Marc van Schalkwijk
•  Olga Reutelingsperger
•  Alex Feenstra
•  Tineke Loonstra

Praktische informatie

Contactgegevens 
T: 06-10934530

E: info@hilverzon.nu
W: www.hilverzon.nu

Facebook: https://www.facebook.com/HilverZon/
Twitter: https://twitter.com/HilverZon

Zakelijke gegevens:
KvK-nummer: 64251063     

Bankrekening/IBAN:  NL73TRIO0391027549        
BIC TRIONL2U HilverZon’s strategie is:

2. Zelf energie opwekken

4.  HilverZon duurzame 

energie afnemen

3. Collectief opwekken

1. Energie besparen

Heel Hilversum 
Duurzaam:   
energieneutraal 
in 2030

duurzame energie voor heel Hilversum



Hecht u ook belang aan een gezonde, veilige en schone 
leefomgeving, voor u en uw naasten? Een duurzame 
toekomst waarin we niet meer energie gebruiken dan nodig, 
en vooral lokaal opwekken? Dan heten we u graag welkom bij 
HilverZon, duurzame energiecoöperatie in Hilversum, die in 
2015 is opgericht. 
In deze brochure vindt u meer informatie over wat we doen en 
wie we zijn. En met het formulier kunt u zich aanmelden om 
mee te doen en zo ons werk te ondersteunen en versterken. 

Onze Missie
HilverZon draagt bij aan de verduurzaming van Hilversum en 
omgeving, met als doel een volledig energieneutraal Hilversum in 
2030. Dat houdt in dat alle energie die wordt gebruikt ook in en 
om Hilversum wordt opgewekt, of dat het lokaal van dichtbij wordt 
ingekocht. 
Hiermee dragen we bij aan de reductie van CO2-uitstoot en het 
afremmen van de klimaatverandering. Ook onze kinderen en klein-
kinderen hebben recht op een schone en leefbare wereld.

Onze Aanpak
Om dit te bereiken heeft HilverZon een vierledige strategie ontwik-
keld, de Quatras Energetica:
Energie besparen:  
alles wat je niet gebruikt (gas of elektriciteit) hoef je ook niet op te 
wekken, en – zeker zo belangrijk – ook niet te betalen. 
Zelf opwekken:  
als je in en om je huis mogelijkheden hebt om zelf energie op te 
wekken, moet je dat direct doen. Het levert het meest op (met 
salderen achter de meter 23 cent per kWh) en je ontlast het elek-
triciteitsnet.
Collectief opwekken:  
als je huis niet geschikt is om zelf op te wekken dan kun je mee-
doen in door HilverZon opgezette collectieve energie-opwekpro-
jecten, de zonnefabrieken of zonneparken. Voor de stroom van je 
eigen panelen in zo’n project krijg je 15,5 tot 16 cent per kWh.
Overstappen naar groene energie van HilverZon:  
als wederverkoper van de Duurzame Energie Unie leveren we 
lokaal opgewekte 100% groene stroom en ‘vergroend’ gas. 
Met een overstap naar HilverZon energie leg je het laatste puzzel-
stuk in je totale duurzame energiehuishouding. 

Op deze vier manieren kun je dus 100% energieneutraal worden door 
het niet nodeloos te verstoken en door het zelf of met elkaar op te 
wekken. En daarbij veel geld besparen. 

Lid worden? Ja natuurlijk!
Je kunt op drie manieren lid worden van HilverZon:
•  Als basislid versterk je het werk van de coöperatie; met hoe meer 

leden we zijn, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen en hoe meer 
projecten we kunnen doen. Je krijgt gratis toegang tot de energie-
avonden en de energiespreekuren, ontvangt de maandelijkse nieuws-
brief, krijgt voorrang bij de inschrijving op collectieve projecten en kun 
je gebruik maken van de warmtecamera. 

•  Als je meedoet met een collectief opwekproject wordt je projectlid. 
Dan ben je meteen ook lid van coöperatie en van de voor dat project 
ingestelde projectraad. Je praat dus direct mee over de opzet en gang 
van zaken bij dat  project, inclusief de financiën en opbrengsten. 

 •  Als je groene energie afneemt van HilverZon (dus overstapt van je 
huidige leverancier) wordt je automatisch klantlid. Je krijgt dan zit-
ting in de klantenraad, en praat mee over de wijze waarop inkoop en 
verkoop van ‘jouw’ groene energie gestalte krijgt. Je kreeg nog nooit 
zoveel betrokkenheid bij en zeggenschap op jouw energielevering.  
En het is nog 100% groen ook!

Kosten? 
Alle leden betalen 1 euro per maand, ofwel 12 euro per jaar (prijspeil 2015).

Bethlehemkerk als eerste collectieve zonnefabriek HilverZon

In februari 2016 realiseert HilverZon zijn eerste collectieve 

zonnefabriek; er komen dan 99 PV-zonnepanelen op het dak van de 

Bethlehemkerk, aan de Diependaalselaan in Hilversum-Zuid. Hier gaan 

16-20 buurtbewoners lokaal opgewekte groene stroom van afnemen. 

Dat gebeurt via een postcoderoosproject: alle deelnemers krijgen 

hierdoor van het aantal panelen dat ze hebben aangeschaft (tussen 

de 1 en 10), ‘hun’ groene stroom geleverd door HilverZon (via DE Unie). 

En dat levert ze 15,5 cent voordeel per kWh op. ‘Dat scheelt een slok op 

een borrel’ zegt Eva Pool, een van de deelnemers. ‘En ik draag bij aan 

duurzaamheid’.

Wil je HilverZon versterken en actief bijdragen aan  
verduurzaming van je huis en omgeving?  
Geef dan hieronder je voorkeur aan! 

q	 	Ik heb interesse in HilverZon en wat ze gaat doen.  
Houd me op de hoogte!

q  Ik word lid van HilverZon (contributie 12 euro per jaar)
q  k wil graag informatie over energiebesparing:  

neem contact met me op!
q  Ik wil graag voorintekenen op zonnepanelen op het eerst-

volgende collectieve opwekproject. Indicatieve prijs per 
paneel van 280 Wp is 370 euro): gewenst aantal: _______ 
(max 10). 

q  Ik stap graag over naar HilverZon groene stroom en gas. 

Vul hieronder je gegevens in  
(we gebruiken uw gegevens alleen voor intern gebruik). 

Volledige naam 

Adres en postcode  

Telefoonnummer 

Emailadres 

Huidige energieleverancier 

Aanvullende info of vragen

  

Word je lid als  ondernemer1?

Wil je eerst meer weten? Dat snappen we. 
Kijk dan op: http://www.hilverzon.nu of volg ons op Facebook: zoek op  

FB naar HilverZon en geef je ‘like’ 

Ben je klaar om direct aan te melden? 
•  Lever dit formulier in (op bijeenkomst) of scan en mail naar  

aanmelden@hilverzon.nu, of stuur op naar ons kantoor, zie adres achterop.

•  Je kunt dit formulier ook online invullen op www.hilverzon.nu/interesse

1  Statutair mag maximaal 20% van de leden ondernemer zijn, cq 20% van de bijdrage in het eigen 
vermogen van de coöperatie komen van ondernemers in de zin van de OZB-wet. 


