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Nieuwsbrief 6

Beste allemaal,

Het is alweer enige tijd geleden en we produceren inmiddels weer volop. April was een geweldige 
productiemaand: 6,59 MWh ! Inmiddels is eind mei/begin juni 2017 het eerste productiejaar achter 
de rug. In de opstartfase zijn we met 170 panelen en de laatste 30 stuks van Jan Kuipers zijn eind 
vorig jaar bij het gereedkomen van de nieuwe loods, toegevoegd. Totaal is inmiddels per vandaag 
37,93 MWh door ons opgewekt.
Met de eerder verstrekte inlogcodes kunnen jullie zelf ook de monitoring van de panelen volgen.

Vandaag hebben we een bestuursvergadering gehouden, waarin we o.a. de concept-jaarstukken 
op de agenda hadden staan. Onze ondersteuning bij de boekhouding en fiscale zaken krijgen we 
van Simon Visbeek. Hij is inmiddels samen met Raymond Kruyer het bedrijf ECOOP gestart. Deze 
samenwerking begeleidt veel verschillende energie initiatieven met advies en begeleiding. 
Omdat we per 1 juni de Vennootschapsbelasting aangifte moeten doen, is het noodzakelijk nog 
voor deze datum een ledenvergadering uit te schrijven.
Daarom vragen we u dringend om 30 mei aanstaande om 20.00 uur bij zaal Balk aanwezig te 
zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Tevoren vragen we de kascommissie om nog de kas/
boekencontrole te doen, zodat deze in de vergadering hun oordeel kunnen geven over ons 
financieel beheer van de coöperatieve verenigingszaken.

De beide heren van ECOOP zullen bij de vergadering aanwezig zijn. Direct na 1 juni bij het 
afsluiten van het eerste jaar kan op basis van de productiecijfers, de eerste coöperatie 
jaarafrekening met Qurrent worden opgemaakt. Zodat zij ook, afhankelijk van het moment van 
jullie overstap naar Qurrent mogelijk de eerste individuele jaarafrekening per lid/deelnemer kunnen  
opmaken. Degene die na 1 juni zijn overgestapt, moeten nog tot ca. juni 2018 wachten alvorens de 
energiebelastingkorting kan worden verrekend. Dit leggen we op de ALV nog een keer uit.

Tot slot zou ik jullie willen vragen, om vooral vrienden, buren, etc. mee te vragen naar de 
vergadering. We hebben nog een nieuw mogelijk projectplan in voorbereiding (subsidie 
aangevraagd) voor een mogelijk windmolenplan. In vergelijkbare grootte als ons zonneproject. Dus 
geen "joekel" van een molen, maar een klein, geruisloos model, welke bijna onzichtbaar op een 
dak kan worden geplaatst. Hiermee kunnen we een mooi vergelijk trekken tussen zon en wind bij 
vergelijkbare periode en grootte. Maar hiervoor zoeken we natuurlijk dan deelnemers.
Kortom, ambities genoeg. We hopen dat deze door jullie worden gesteund, want uiteindelijk willen 
we samen de energietransitie helpen vorm te geven.

We zullen kort voor de vergadering van 30 mei nog de definitieve agenda.

Met een zonnige groet van uw bestuur.


