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Productie Zonnepark Welschap eerste kwartaal 2022 
In het eerste kwartaal van 2022 is er 440.246 kWh stroom opgewekt door Zonnepark Welschap.  
 

 
 
 
 

Vooraankondiging ALV 
We hebben voor het voorjaar van 2022 een ALV gepland:  

Donderdag 19 mei, inloop 19.30 uur, aanvang ALV om 20.00 uur.  
De ALV vindt weer plaats in Best, in de Lidwinakerk. Nu we geen restricties meer hebben ivm de 
corona maatregelen, kunnen we na de ALV gelukkig weer een gezellige borrel organiseren. 
Uitnodiging van ALV volgt later nog, maar zet de datum van 19 mei alvast in je agenda! 
 



Nieuw contract Greenchoice 

Met ingang van 1 maart 2022 heeft de coöperatie een nieuw contract afgesloten met Greenchoice, 
voor de levering van de stroom die door Zonnepark Welschap is opgewekt. Dit contract is voor 3 
jaar. De prijs van stroom staat steeds voor 6 maanden vast. In de ALV wordt hier uitgebreider 
toelichting op gegeven. 
 

Nieuwe penningmeester 

Andries Piscaer heeft aangegeven het penningmeesterschap graag te willen overdragen. Andries is 
vanaf het begin af aan bij de coöperatie betrokken geweest. Hij heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de oprichting en eerste jaren van Coöperatie Zonnepark Welschap, waarvoor wij hem 
zeer dankbaar zijn. Tijdens de ALV wordt Ger Bakker geïnstalleerd als penningmeester en zullen we 
afscheid nemen van Andries. Ger zit al vanaf voorjaar 2020 in het bestuur en is in die tijd steeds 
betrokken geweest bij de financiën. We zijn blij dat Ger het penningmeesterschap op zich wil 
nemen. 

 
Overstappen op andere energieleverancier?  
Informatie over overstappen naar een andere energieleverancier stond ook in vorige 
nieuwsbrieven. We blijven het voorlopig herhalen, voor onze leden met inleg, om hen goed te 
informeren als ze willen overstappen. 
 
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. 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.  
 

Ontwikkelingen op de energiemarkt 
De overheid heeft de afgelopen maanden een aantal maatregelen genomen om de forse stijging 
van de energiekosten voor huishoudens deels te compenseren. Besloten is tot verlaging van de 
energiebelasting en de BTW, hierdoor zal het gemiddeld tarief voor de energiebelasting in het jaar 
2022 uit gaan komen op € 0,0423.  
In eerste instantie betaalt u daardoor zelf minder, maar het voordeel dat u hebt door deel te 
nemen aan het Zonnepark Welschap wordt dan ook lager. Gelukkig heeft de coöperatie door de 
hoge energieprijzen ook een hogere opbrengst van de verkochte stroom.  
Tijdens de ledenvergadering zullen we uitgebreid stil staan bij deze ontwikkelingen en de gevolgen 
hiervan voor de leden. 
 
Met zonnige groet, Bestuur Zonnepark Welschap 
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