Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 13, 12 juni 2019

Uitnodiging voor Inloop bij Zonnepark Welschap op 21 juni, zie verderop
in deze nieuwbrief
Update productie
Er zijn ondertussen ruim 2 maanden verstreken sinds de start van de productie. Dit heeft tot de dag van
vandaag 774.000 kWh opgeleverd. Dat is 70 kWh per paneel. Hieronder de productie van dag tot dag.

Zonnepark Welschap app
Om jullie inzicht te kunnen geven in de productie van het zonnepark en jullie eigen panelen hebben we
gekozen voor een app die op telefoon of tablet te gebruiken is. Helaas duurde het langer dan verwacht om
de app te verspreiden. Dit had te maken met het bedrijf dat de meetgegevens moest doorsturen. Deze week
komt de app echter beschikbaar! Jullie ontvangen hierover bericht van Voorstroom, het bedrijf dat deze app
regelt.

Uitnodiging: 21 juni, Inloop bij Zonnepark Welschap
Op 21 juni (de langste dag van het jaar) nodigen we alle deelnemers van Zonnepark Welschap uit voor een
ontmoeting met het bestuur/werkgroep en een bezichtiging met uitleg over het zonnepark. Tussen 15.00 en
18.00 uur ontvangen we jullie bij het gebouwtje voor de ingang van Vliegbasis Eindhoven. Voor adres en
parkeren, zie hieronder.
In kleine groepjes kunnen we van daaruit naar een heuvel lopen van waar we een prachtig zicht hebben op
het zonnepark. Daar is er gelegenheid tot het stellen van vragen, net als op de ontvangstplek bij de
Vliegbasis. Als je interesse hebt om te komen, verzoeken we je om je op te geven via deze LINK, dit om alles
in goede banen te leiden. Bij opgeven kun je kiezen uit 3 tijdsperiodes: van 15 -16 uur, van 16 – 17 uur en
van 17 – 18 uur.
Wij hopen je te begroeten op 21 juni tussen 15.00 en 18.00 uur!
Adres Vliegbasis Eindhoven: Flight Forum 1550 Eindhoven. Vanaf Flight Forum volg borden: Koninklijke
Luchtmacht. https://goo.gl/maps/ov6V7ghGUNpfscgUA
Ontvangst Inloop Zonnepark Welschap bij gebouw 464. Dit gebouw ligt meteen bij de ingang van Vliegbasis
Eindhoven aan de linkerzijde, nog voor de slagbomen. Er is hier beperkte parkeergelegenheid. We raden aan
om met de fiets te komen.
Meer parkeermogelijkheid is er op het parkeerterrein bij de Passagiersterminal: zodra je door het hek komt,
meteen rechtsaf slaan en de weg volgen tot je aan linkerzijde het parkeerterrein ziet. Vanaf dit
parkeerterrein tot ontvangsgebouw is het 7 – 10 minuten lopen.

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 werk 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 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.
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