Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 18, 17 februari 2020
Update productie
Zonnepark Welschap produceert nu bijna 10.5 maanden energie en de opbrengst ligt op ongeveer 2.487.000
kWh. Bij het opzetten van het park was een jaaropbrengst van 2.768.000 kWh geraamd, dus we liggen mooi
op schema.

Algemene Ledenvergadering
De eerste Algemene Ledenvergadering van Zonnepark Welschap wordt gehouden op woensdagavond 4
maart 2020 in Best. Op korte termijn ontvangt iedereen per e-mail een uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering. Naast de formele agenda is de vergadering ook bedoeld om andere leden van de
coöperatie te ontmoeten.
Hieronder de globale indeling van de avond:
•
•
•
•
•
•

Ontvangst vanaf 19.30 uur
Opening vergadering om 20.00 uur
Verslag van activiteiten in 2018 en 2019
Financieel verslag over 2018 en 2019
Begroting 2020
Voorstel samenstelling bestuur

Na het formele gedeelte zal er een spreker zijn en als afsluiting is er onder het genot van een drankje de
gelegenheid om met bestuursleden en andere leden van gedachten te wisselen.

Veel voorkomende vraag, met antwoord:
Vraag:
Sommige postcodes zitten vol en in andere postcodes zijn nog wel paneeldelen beschikbaar, hoe kan dat?
Antwoord:
Om gebruik te kunnen maken van de Postcoderoosregeling hebben wij voor elke postcoderoos een
aanwijzing van de Belastingdienst nodig. Daarmee ligt het aantal panelen per postcoderoos administratief
vast. Hoeveel stroom die panelen per jaar opleveren moet afzonderlijk gemeten worden; de installatie is
daar nu zo op ingericht. Daarmee ligt de verdeling van de panelen over de postcoderozen ook technisch vast.
Daar waar mogelijk hebben we nog wat verschuivingen van paneeldelen naar postcoderozen die nog niet vol
waren kunnen realiseren, maar dat was slechts zeer beperkt mogelijk.
Als je je aanmeldt en je woont in een postcoderoos die al vol zit, dan kom je op de wachtlijst terecht. Zodra
er paneeldelen beschikbaar komen, bv door verhuizingen, dan krijg je bericht zodra je boven aan de lijst
staat.

Postcodes waar nog paneeldelen beschikbaar zijn:
Gemeente Best
• 5681
• 5682
• 5683
• 5684
• 5685
Gemeente Oirschot
• 5688
Gemeente Eindhoven
• 5616
• 5626
• 5627
• 5651
• 5652
• 5653
• 5657
Gemeente Veldhoven
• 5502
• 5503

Energieleverancier
Afgelopen week heeft iedereen een mail van Coöperatie Zonnepark Welschap ontvangen over de
bevestiging van hun energieleverancier. Het is belangrijk dat deze informatie correct bekend is bij
Coöperatie Zonnepark Welschap, omdat je energieleverancier de verrekening en terugbetaling gaat doen
van de door jou betaalde energiebelasting.
Voor de lijst van energiemaatschappijen die de Postcoderegeling ondersteunen, zie:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee
We hopen veel leden te begroeten op de Algemene Ledenvergadering op 4 maart as.
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap

