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De beste wensen voor het nieuwe jaar!
We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe,
met hopelijk veel zonneschijn!
Productie Zonnepark Welschap over 2021
In 2021 is er 2.650.579 kWh stroom opgewekt door Zonnepark Welschap.
Dat is 5,4% minder dan in 2020, toen is er 2.803.030 kWh opgewekt. Het verschil zit vooral in een
zeer mooie zomer van 2020 met veel zon, in tegenstelling tot de zomer van 2021, met meer regen
en bewolking. Laten we hopen op een mooie, zonnige zomer in 2022!
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Nieuwe penningmeester
Andries Piscaer is vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van Zonnepark Welschap en
is jarenlang penningmeester van Zonnepark Welschap geweest. Nu heeft hij aangegeven graag het
stokje over te willen dragen. Daarom zoeken wij onder de leden van Coöperatie Zonnepark
Welschap iemand die de kennis en interesse heeft om het penningmeesterschap over te nemen.
Graag horen we van je als je hier interesse in hebt! Stuur dan een mailtje naar
info@zonneparkwelschap.nl

Nieuw bestuurslid uit Eindhoven
In het bestuur van Zonnepark Welschap is Andries Piscaer de enige vertegenwoordiger uit
Eindhoven. Als Andries het bestuur gaat verlaten, willen we graag een nieuw bestuurslid uit
Eindhoven aan het bestuur toevoegen. Dus als je in Eindhoven woont en je hebt zin en tijd om ons
bestuur te komen versterken, laat het ons graag weten via info@zonneparkwelschap.nl.

Overstappen op andere energieleverancier?
Informatie over overstappen naar een andere energieleverancier stond ook in vorige
nieuwsbrieven. We blijven het voorlopig herhalen om onze leden met inleg die willen overstappen
goed te informeren.
Zoals je weet wordt de teruggave van de energiebelasting door de energieleveranciers verzorgd.
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.
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.
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.
Als u deelnemer zonder inleg bent dan gelden deze regels niet voor u. Deelname zonder inleg is
alleen mogelijk als u klant bent bij GreenChoice (in elk geval voor de afname van de elektriciteit).
Het bestuur is overigens bezig om een andere manier van deelname zonder inleg uit te werken
waarbij er wel een vrije keuze voor de energiemaatschappij is. Wij verwachten daar de komende
weken meer duidelijkheid over te kunnen geven en we zullen de huidige deelnemers zonder inleg
dan waarschijnlijk in de maand februari hiervoor gaan benaderen.

Met zonnige groet, Bestuur Zonnepark Welschap

