
          

 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 23, 28 april 2021 
 

 
Update productie 
Het zonnepark heeft ook in het eerste kwartaal van 2021 zonder problemen geproduceerd. De 
sneeuwperiode in de 2e week van februari is goed zichtbaar. Totale productie in het eerste 
kwartaal van 2021 was 386.791 kWh. 
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 



Verkoop panelen 
Alle panelen zijn nu verkocht! Dat is heel goed nieuws voor Zonnepark Welschap. Mocht je als 
bestaand lid van Zonnepark Welschap nog panelen bij willen kopen, dan kan je je altijd op de 
wachtlijst laten plaatsen. Dat doe je door je op te geven via de website www.zonneparkwelschap.nl 
Het is mogelijk dat er panelen terugverkocht worden vanwege bv verhuizing, die worden dan weer 
via de wachtlijsten doorverkocht aan bestaande leden.  
 
IBAN nummers opgeven 

Op 10 maart hebben alle leden een mail van info@zonneparkwelschap gekregen om hun 
bankrekeningnummer op te geven. Waarom vroegen wij dit? Zoals bekend willen wij aan de leden 
met inleg op korte termijn een deel van de lening gaan terugbetalen. Daarnaast hebben wij de 
rekeningnummers van de leden ook nodig als wij in de toekomst winsten willen gaan uitkeren aan 
al onze leden. 
In de betreffende mail zat een link naar Voorstroom, waarmee iedereen zelf het rekeningnummer 
kon doorgeven of controleren. 
De meeste leden hebben dit inmiddels gedaan, waarvoor onze dank. Echter na een tweede 
reminder hebben nog 20 leden dit niet gedaan. Aan hen vragen wij via deze weg vriendelijk deze 
gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat ze niet de uitbetalingen door Zonnepark 
Welschap mislopen. 
 

Voorlopig geen ALV ivm Corona 
Het is nog niet bekend wanneer we de volgende ALV kunnen organiseren. Dit heeft natuurlijk alles 
met de corona maatregelen te maken. Zodra er meer mogelijk is, gaan we de ALV plannen en laten 
we dat tijdig weten. Wij zelf denken dat dit niet eerder wordt dan najaar 2021. 

 
Overstappen op andere energieleverancier 
Deze informatie stond ook in de vorige nieuwsbrief, maar blijven we voorlopig herhalen om onze leden die 
willen overstappen op een andere energieleverancier goed te informeren. 
 
Zoals je weet wordt de teruggave van de energiebelasting door de energieleveranciers verzorgd.  
Het is belangrijk dat als je overstapt naar een nieuwe energieleverancier, je dit doorgeeft aan Zonnepark 
Welschap. Dat kan via info@zonneparkwelschap.nl. De verrekening van energiebelasting tussen 
energieleveranciers bij een overstap loopt helaas niet altijd even soepel. Mocht je toch willen overstappen 
naar een nieuwe energieleverancier, dan raden wij aan om dit te doen per 1 april van een jaar, aangezien 
het productiejaar van Zonnepark Welschap loopt van 1 april – 1 april van het volgende jaar. Hierdoor valt de 
verrekening van energiebelasting volledig bij 1 energieleverancier.  
 
Bij overstap doe je er altijd goed aan om zelf te controleren of je inderdaad de volledige teruggave 
energiebelasting over het hele productiejaar ontvangen hebt. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet je 
contact met je huidige of je oude energieleverancier opnemen. Houd er hierbij wel rekening mee dat er niet 
meer terugbetaald wordt dan het aantal kWh van het eigen gebruik.  
 
Bovenstaande geldt niet voor deelnemers zonder inleg. Zij krijgen (op basis van de huidige EB-tarieven) dit 
jaar over de door hun paneeldelen geproduceerde stroom 3 cent per kWh uitbetaald door Greenchoice. 
Echter, ook in dit geval geldt dat als een deelnemer in een productiejaar thuis minder kWh heeft verbruikt 
dan zijn paneeldelen op Zonnepark Welschap hebben opgewekt, er wordt terugbetaald over maximaal het 
aantal kWh van het eigen gebruik.   
 
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap 
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