
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 12,  18 april 2019 
 
Zonnepark Welschap levert stroom!  
 
Vanaf begin april is Zonnepark Welschap aangesloten op het net en leveren we stroom! Vanaf nu wordt er 
dus heel veel stroom opgewekt door de 11.040 zonnepanelen van Zonnepark Welschap. Hoeveel stroom? 
Dat willen we graag aan iedereen laten weten! Voorlopig doen we dat via de nieuwsbrief. 

 
 
Er wordt ook hard gewerkt aan een app die precies vertelt hoeveel stroom er per paneeldeel opgewerkt 
wordt. We hopen dat deze app in ongeveer 2 a 3 weken beschikbaar is. Zodra dat het geval is krijgt iedereen 
daar bericht over en kun je deze app downloaden. Dan kun je elke dag bekijken hoeveel stroom jouw 
paneeldelen opgeleverd hebben! 
 

Aansluiting van Zonnepark Welschap op het elektriciteitsnet 
 
       Verdeelkasten   
 



     
Omvormers       Meters 

 

Energiebelasting verrekening 

We krijgen veel vragen over de teruggave van de energiebelasting. Hieronder leggen we nog een keer 

duidelijk uit hoe dit in z’n werking gaat: 

 

 De teruggave van de energiebelasting waar je recht op hebt door deelname aan Zonnepark 

Welschap zal eens per jaar verrekend worden door je energieleverancier.  

 Na elk kalender jaar van productie stuurt de coöperatie een overzicht naar de energieleverancier 

waar je klant van bent. Het is dus belangrijk dat Zonnepark Welschap weet wie je huidige 

energieleverancier is. 

 De energieleverancier verrekent dit dan op de voor hun gebruikelijke manier. Dit kan via de jaarnota 

of via een aparte nota gebeuren.  

 Als deelnemer hoef je hier niks voor te doen, behalve ons op de hoogte houden van wie je 

energieleverancier is. Dus mocht je wisselen van energieleverancier, laat het dan weten aan 

Zonnepark Welschap door een mail te sturen naar info@zonneparkwelschap.nl 

 

 

Commissies Zonnepark Welschap 

Nu het zonnepark operatief is, betekent dit niet dat al het werk gedaan is. Het bestuur en andere vrijwilligers 

die actief betrokken waren bij het opzetten van Zonnepark Welschap blijven nauw betrokken bij het reilen 

en zeilen van het park. We kunnen daar echter altijd hulp bij gebruiken. Heb je interesse om mee te denken 

en werken aan Zonnepark Welschap? Er worden 2 commissies opgericht, Commissie Financiën en 

Administratie en Commissie Communicatie en PR. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan één van 

deze commissies, stuur dan graag een kort mailtje met naam en motivatie (3 regels is voldoende) naar 

info@zonneparkwelschap.nl. 
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Ambassadeurs van Zonnepark Welschap 

We hopen dat alle deelnemers van Zonnepark Welschap enthousiast zijn en blijven over het zonnepark en 

dit uitdragen aan hun vrienden en bekenden binnen het postcoderoos gebied.  

Bij de meeste postcodes zijn alle paneeldelen ‘verkocht’ en worden nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst 

geplaatst. Er zijn echter nog een aantal postcodes waar binnen paneeldelen beschikbaar zijn, dit zijn de 

volgende postcodes: 

 

5502, 5503, 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5688 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 
 
 

 


