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Algemene Leden Vergadering 
Op 19 mei is de derde Algemene Leden Vergadering van Zonnepark Welschap gehouden. De 
opkomst was goed met ruim 100 leden.  
Tijdens de ALV heeft het bestuur de stand van zaken van de coöperatie over 2021 toegelicht. Het 
gaat goed met Zonnepark Welschap! Zowel wat betreft de opbrengst van de opgewekte stroom als 
financieel. Tijdens de vergadering is dan ook besloten tot een winstuitkering per paneeldeel. De 
presentatie van de ALV is terug te vinden op de website, zie deze Link. Ook het concept verslag van 
de ALV staat op de website, zie deze Link. 
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Andries Piscaer als penningmeester van het 
bestuur. Voorzitter Ad van de Ven heeft Andries hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen voor 
Zonnepark Welschap, Andries was als penningmeester vanaf het eerste uur bij de coöperatie 
betrokken. Ger Bakker heeft het penningmeesterschap overgenomen, Ger zat al in het bestuur van 
Zonnepark Welschap.  
Na afsluiting van de ALV heeft Jan Willem Zwang ons meegenomen in de wereld van de 
energieprijzen en wat daar allemaal bij komt kijken. 
De avond werd afgesloten met een gezellige borrel, goed verzorgd door de vrijwilligers van de 
Lidwinakerk in Best.  

 
Productie Zonnepark Welschap  
Tot nu toe is er in 2022  1.322.984 kWh stroom opgewekt door Zonnepark Welschap. Horizontaal 
zie je de datum, vanaf 1 jan 2022, verticaal de opgewekte stroom.  

 

https://zonneparkwelschap.nl/wp-content/uploads/2022/06/ALV-2022-presentatie.pdf
https://zonneparkwelschap.nl/wp-content/uploads/2022/06/Concept-Verslag-derde-Algemene-Leden-Vergadering-Zonnepark-Welschap19-mei-2022.pdf


 
Weer panelen beschikbaar 

Door verschillende mutaties, waaronder verhuizingen en verandering voor leden zonder inleg, zijn 
er weer een aantal panelen beschikbaar gekomen. In 2 postcoderozen zijn nu geen wachtlijsten 
meer. Dat zijn de PRC 3 en PCR 5, daar binnen vallen de volgende postcodes:  
Gemeente Best  5681, 5683 
Gemeente Eindhoven  5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657 
Gemeente Veldhoven 5502, 5503 
 
In de postcodes waar niet direct panelen beschikbaar zijn, heeft het nog steeds nut om op de 
wachtlijst te gaan staan, er komen altijd weer panelen beschikbaar, bv door verhuizingen. 
Dus als je elektriciteitsverbruik naar boven is gegaan, bv doordat je een elektrische of hybride auto 
hebt aangeschaft, of doordat je een warmtepomp hebt laten installeren, dan is het heel gunstig om 
nog wat extra panelen aan te schaffen! 
 

Deelname zonder inleg gestopt 

In de ALV is toegelicht waarom de coöperatie heeft moeten stoppen met ‘Deelname zonder inleg’, 
dit is vervangen door ‘Inleg in termijnen’. Zie voor nadere uitleg het Concept verslag ALV, klik deze 
Link. 
Bij de start waren er nog 64 deelnemers Zonder Inleg die in totaal 886 panelen in gebruik hadden. 
Hiervan: 
* hebben er 19 opgezegd (204 panelen) 
* hebben er 28 gekozen voor deelname in termijnen (391 panelen) 
* hebben er 11 gekozen voor deelname met inleg (161 panelen) 
 
Er zijn nog 7 deelnemers die nog niet hebben laten weten wat ze willen doen, zij worden opnieuw 
benaderd.  
 

Snoeien bij Zonnepark 

Zaterdag 4 juni hebben leden van de TC (Technische Commissie) met schop en handen 
berkenboompjes verwijderd om te voorkomen dat deze hinder geven voor de zonnepanelen.  
 

     
 
 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur Zonnepark Welschap 

https://zonneparkwelschap.nl/wp-content/uploads/2022/06/Concept-Verslag-derde-Algemene-Leden-Vergadering-Zonnepark-Welschap19-mei-2022.pdf

