
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 15, 16 september 2019 
 
 
Update productie 
Zonnepark Welschap produceert nu ongeveer 5½ maand energie en de opbrengst ligt op ongeveer 1.6 
miljoen kWh.  
 

Onderhoud terrein Zonnepark Welschap 
Aangezien het terrein rond Zonnepark Welschap niet goed geëgaliseerd was, bleek het niet mogelijk om het 
gras rond de zonnepanelen te maaien. Na overleg met Vliegbasis Eindhoven en KiesZon wordt het terrein nu 
in orde gemaakt, waarna er voortaan keurig gemaaid kan worden. 
 

Zonnepark Welschap voor 95% vol! Nog steeds ambassadeurs nodig. 
Het gaat goed met de inschrijvingen van Zonnepark Welschap! Er komen nog steeds inschrijvingen binnen, 
de belangstelling blijft. 95% van alle paneeldelen zijn ‘verkocht’, een prachtig percentage! Met z’n allen 
moeten we de boodschap van Zonnepark Welschap echter blijven uitdragen. Er zijn dus nog steeds 
ambassadeurs van Zonnepark Welschap nodig, om buren en vrienden binnen het postcoderoosgebied 
enthousiast te maken voor het zonnepark. Mond tot mond reclame werkt het beste en helpt echt! Met z’n 
allen zijn we erbij gebaat dat het zonnepark volledig uitverkocht is! 

 
Hieronder staan de postcodes binnen het postcoderoosgebied van Zonnepark Welschap die nog niet vol zijn: 
 
5502, 5503, 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685 en 5688 

 
Woon je in één van deze postcodes? Fijn als je de mensen in je buurt ook enthousiast maakt voor Zonnepark 
Welschap. Je kunt ze het park laten zien, uitleg geven hoe ze mee kunnen doen met duurzame energie 
opwekken en daarmee hun energiebelasting kunnen terugverdienen. Alles staat zeer duidelijk uitgelegd in 
www.zonneparkwelschap.nl 

 
Zonnepark Welschap app 
Gebruik je de app van Zonnepark Welschap? Dan kun je elke dag zien wat de opbrengst is, heel eenvoudig en 
duidelijk! Informatie over de app hebt je per e-mail ontvangen van Voorstroom. 
 

Kennismaking met kandidaten voor commissie Financiën en Administratie. 
Na een oproep in een vorige nieuwsbrief hebben zich 6 leden als kandidaat gemeld voor een nog te vormen 
commissie Financiën en Administratie. 
Dinsdag 20 augustus hebben we kennis gemaakt met deze kandidaten. Vanuit het bestuur hebben we 
informatie gegeven over de huidige stand van zaken van ons zonnepark en hoe we leden via commissies en 
bestuur bij de organisatie willen betrekken. De aanwezige leden waren zeer geïnteresseerd in hoe we 
denken het beheer en de exploitatie van Zonnepark Welschap de komende jaren vorm te gaan geven. Ze 
willen graag meedenken in die ontwikkeling en het betrekken van leden daarbij. Dit najaar organiseren we 
een nieuwe bijeenkomst om daar concrete afspraken over te maken. In de eerste ledenvergadering komen 

http://www.zonneparkwelschap.nl/


we met voorstellen voor een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en commissies voor Financiën & 
Administratie en Communicatie. 

 
PR commissie 
We zoeken nog steeds belangstellenden voor de PR commissie. Het is belangrijk om Zonnepark Welschap 
onder de aandacht te blijven houden, want met een natuurlijk verloop van verhuizingen etc zullen er altijd 
paneeldelen beschikbaar blijven komen, waarvoor we nieuwe belangstellenden moeten vinden. Fijn als je 
interesse hebt, laat het graag weten via info@zonneparkwelschap.nl 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 
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