Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 24, 5 november 2021
Update productie
Tussen januari en oktober 2021 is op Zonnepark Welschap 2.553.408 kWh stroom opgewekt. Dat is
8% minder dan in de vergelijkbare periode in 2020 (de 2020 opwek is inclusief het berekende
productieverlies in mei-juni door technische problemen in PCR1).
2020 was een uitzonderlijk goed jaar met heel veel zon. De zomer van 2021 was nat met veel buien
en wolken.
Beide jaren zijn in een grafiek uitgezet, groen voor 2020 en rood voor 2021. In de groene lijn van
2020 is het productieverlies in mei-juni te zien aan de dip in de groen lijn. Helaas zijn cijfers moeilijk
te lezen, we tonen grafiek vooral voor vergelijk 2020 en 2021.

Algemene Leden Vergadering 23 september

We hadden een goede opkomst voor de tweede ALV op 23 september in de Lidwinakerk in Best,
heel fijn dat ongeveer 100 deelnemers waren gekomen. Het bestuur heeft verslag gedaan van 2020
door middel van Secretarieel verslag, verslag Technische Commissie en Financieel Verslag.
Een uitgebreid verslag is te vinden op de website:
https://zonneparkwelschap.nl/wp-content/uploads/2021/11/Concept-Verslag-tweede-AlgemeneLeden-Vergadering-Zonnepark-Welschap-210923.pdf
Tevens staat de presentatie van de ALV op de website:
https://zonneparkwelschap.nl/wp-content/uploads/2021/11/ALV-2021-presentatie.pdf

Aflossing te hoge bijdrage
In de ALV is uitgebreid gesproken over de te hoge inbreng van de leden met inleg. Elk lid met inleg
dat ingestapt is voor 1 januari 2021 kan een terugbetaling tegemoet zien van € 35 per participatie.
In de ALV is ook goedkeuring gegeven om hiervoor een externe financiering aan te trekken. Je kunt
er vanuit gaan dat wij deze terugbetaling nog voor 1 december zullen gaan realiseren.

Wachtlijsten voor verkoop panelen
Zoals bekend zijn alle panelen verkocht. Af en toe komen er panelen beschikbaar vanwege
verhuizing buiten het postcoderoos gebied. Terug verkoop loopt altijd via de coöperatie, panelen
worden verkocht aan de mensen die op de wachtlijst staan. Voor alle postcoderozen geldt dat er
een wachtlijst is.
Je kunt je altijd op de wachtlijst laten plaatsen als je meer panelen wilt kopen, of voor nieuwe
deelnemers van Zonnepark Welschap. Dat doe je door je op te geven via de website
www.zonneparkwelschap.nl

Verhuizing
Een verhuizing dien je altijd door te geven aan Zonnepark Welschap. Dit kan via
info@zonneparkwelschap.nl. Bij verhuizing binnen jouw huidige postcoderoos verandert er in
principe niets. Wel is het belangrijk even te kijken of het aantal paneeldelen past bij het verwachte
verbruik in je nieuwe woning. Bij verhuizing buiten het postcodegebied, of als er in de andere
postcoderoos waar je naartoe verhuist geen of onvoldoende panelen beschikbaar zijn, verkoop je
de niet te matchen paneeldelen terug aan de coöperatie. Deze worden door de coöperatie
verkocht aan de mensen op de wachtlijst. De koper van je vorige woning is ook afhankelijk van de
wachtlijst.

Mogelijke verlaging van energiebelasting
Recent heeft de regering bekend gemaakt dat zij als compensatie voor de gestegen energieprijzen
de belasting op energie wil gaan verlagen. De verlaging die nu voor 2022 aangekondigd staat
bestaat uit twee delen:
* een verhoging van de algemene korting van € 230; dat heeft geen effect op de terug te ontvangen
bedragen voor deelnemers aan de postcoderoosregeling. Deze korting krijgt iedereen, ongeacht of
je nu wel of niet deelneemt in een postcoderoosregeling.
* een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit van 8,4 cent inclusief de BTW (alleen voor
het jaar 2022). Dat heeft dus wel effect op de vergoeding voor de deelnemers. Zij betalen in eerste
instantie minder maar krijgen dus ook minder terug. Hun voordeel van de postcoderoosregeling
zou daarmee een stuk lager komen te liggen.

Wij hebben hier uiteraard geen invloed op maar er zijn twee zaken aan te geven:
* het rendement van de coöperatie zelf zal door de hogere energieprijzen waarschijnlijk beter
worden; dat geeft dan mogelijk meer ruimte voor een winstuitkering / compensatie voor de leden.
* wij hebben via de overkoepelende organisatie Energie Samen dit probleem ook besproken. Zij zijn
inmiddels in gesprek met de politiek over dit probleem en hebben aangekondigd dat zij verwachten
met enkele weken daar meer over te kunnen zeggen.
Het is dus even afwachten hoe dit nu verder gaat. De plannen zijn nog niet definitief en er zijn dus
nog aanpassingen mogelijk. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dat uiteraard laten weten.

Overstappen op andere energieleverancier
Deze informatie stond ook in vorige nieuwsbrieven, 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, zodat wij de hoeveelheid opgewekte stroom per lid in april kunnen
doorgeven aan de juiste energieleverancier. Onze rol in de verrekening eindigt hiermee.
Doorgeven 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.
Met zonnige groet, Bestuur Zonnepark Welschap

