
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 16, 1 november 2019 
 
 
Update productie 
Zonnepark Welschap produceert nu ongeveer 6½ maand energie en de opbrengst ligt op ongeveer 
2.265.000 kWh.  
 

Nieuw telefoonnummer Zonnepark Welschap 
Er is een nieuw telefoonnummer van Zonnepark Welschap, dat ook op de website vermeld staat: 
040 78 200 56 
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. 
We hebben een administratie kantoor in de arm genomen, hierdoor is Zonnepark Welschap telefonisch en 
online iedere werkdag bereikbaar.  
 
Onderhoud terrein Zonnepark Welschap 
Het terrein rond Zonnepark Welschap is ondertussen geëgaliseerd en gemaaid, het ziet er dus weer keurig 
uit. Het terrein kan nu voortaan netjes bijgehouden worden. 
 

 
 

 



Zonnepark Welschap voor 95% vol!  
Er komen nog steeds inschrijvingen voor Zonnepark Welschap binnen, heel goed!  
In onderstaande postcodes zijn nog panelen beschikbaar: 
 
5502, 5503, 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685 en 5688 

 
Voor alle informatie, ga naar www.zonneparkwelschap.nl 

 
Zonnepark Welschap app 
Via de app van Zonnepark Welschap kunnen alle deelnemers zien hoeveel stroom er opgewekt wordt in het 
zonnepark en wat dit aan verwachte energiebelasting-korting oplevert. Dus als de zon goed geschenen heeft 
zie je dit direct terug op je telefoon. Het is een aantal keer voorgekomen dat de opwek niet bijgewerkt werd. 
De app maakt gebruik van informatie die via een aantal partijen aangeleverd moet worden. Helaas ging deze 
communicatie een aantal keer mis. We doen ons uiterste best om deze problemen in de toekomst te 
voorkomen. 
Als je deelneemt aan Zonnepark Welschap krijg je een uitnodiging om de app te downloaden. In de app kun 
je dan een wachtwoord aanmaken. Hier een aantal veelgestelde vragen over de app: 
Mocht de link verlopen zijn druk dan op “Nieuw verzoek indienen”.  
De gebruikersnaam is altijd je email adres wat bij ons bekend is.  
Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, druk dan op “Wachtwoord vergeten”. 
Deze vragen en meer vind je nu ook op  www.zonneparkwelschap.nl/veelgestelde-vragen 
 

Technische Commissie 
Voor het technische beheer van het Zonnepark Welschap zoeken wij leden die zitting willen nemen in een 
Technische Commissie. Wij denken aan leden met kennis van en belangstelling voor ICT en techniek. 
Het feitelijke onderhoud en beheer van het zonnepark is uitbesteed aan externe partners. Wij zoeken enkele 
personen die gesprekspartner kunnen zijn met deze bedrijven en technische vragen van leden kunnen 
beoordelen en beantwoorden. De commissie zal niet vaak hoeven te vergaderen. Er zal onderling contact 
zijn als er een onderwerp speelt. Voor vragen: Aad Zwinkels (azwinkels@onsmail.nl) 
 

Vragen met betrekking tot eindafrekening 
Voor de volledigheid herhalen nog even de mail die iedereen afgelopen week heeft gekregen van Coöperatie 
Zonnepark Welschap: 
 
Mogelijk ontvangt je binnenkort een eindnota van je energieleverancier. 
Graag willen wij je op de hoogte brengen van het volgende. 
Een postcoderoos project als Zonnepark Welschap werkt met productie jaren. Het eerste productie jaar is 
gestart op 1 april 2019 en loopt tot 1 april 2020. Na een jaar productie geven wij de opgewekte stroom door 
aan jouw energieleverancier. De leverancier betaalt dit dan uit op een aparte nota of je jaarnota. 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
De eerste algemene ledenvergadering van Zonnepark Welschap wordt gepland in februari 2020. Meer 
informatie volgt nog in komende nieuwsbrieven. 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 
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