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Nieuwsbrief 11
Beste allemaal,
Hier is dan eindelijk weer een Nieuwsbrief. Het is immers (veel te) lang stil geweest.
We willen proberen de communicatie nu wat beter vorm te geven. Bijvoorbeeld door o.a. wat meer
regelmaat in de nieuwsbrieven te brengen en de website up-to-date te maken en te houden.
Met onze website hebben we ook een aantal technische probleempjes gehad en samen met ons
lid/vrijwilliger Carien Denissen hebben we geprobeerd om een en ander te stroomlijnen. Hieruit
voortvloeiend probeert ons bestuurslid Klaas Jansen het digitaal, communicatieve gedeelte (wat
beter) vorm te geven.
Algemene Leden Vergadering
Hierbij vast de vooraankondiging voor de volgende ALV op dinsdagavond 28 mei om 20.00 uur
bij restaurant en zalencentrum Balk. De nadere aankondiging met agenda volgt te zijner tijd. We
hopen dat je in ieder geval aanwezig kunt zijn. ECoop is inmiddels bezig de jaarrekening op te
maken en ook de in het huishoudelijk reglement voorgeschreven kascontrole zal binnenkort door
onze leden Margriet Dijk en Ellen Janssen worden gedaan.
Op de vergadering willen we ook de procedure van uitbetaling van de energiebelasting-korting nog
een keer uitleggen. Zeker belangrijk voor degene die meedoen in ons tweede project.
Een mooi productiejaar
Onze beide projecten produceren naar verwachting. Over het jaar 2018 is er met de eerste
installatie (200 panelen) een opbrengst gegenereerd van 58,01 MWh. Dit is gemiddeld per paneel
ca. 290 kWh.
De tweede installatie (100 panelen) is natuurlijk pas half maart 2018 operationeel geworden en
heeft tot de jaarwisseling 27,58 MWh geproduceerd. Dat is gerekend over de periode half maart tot
en met december ongeveer 276 kWh per paneel. Daarmee weten we dat deze nieuwe panelen
gemiddeld een nog hogere opbrengst realiseren.
Beide projecten worden gemonitord via het dashboard van SolarEdge.
Hierbij (nog een keer) de inloggegevens via www.monitoring.solaredge.com voor het geval je zelf
een keer wilt kijken.
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Qurrent wordt Greenchoice
Greenchoice neemt energiemaatschappij Qurrent over, waardoor ook onze samenwerking
opnieuw tegen het licht is gehouden. Onze bestuursleden Bauke Johan en Reint hebben de
nieuwe condities vergeleken en besproken en vervolgens hebben we als bestuur de nieuwe
afspraken met Greenchoice besproken over de levering/verkoop van de opgewekte stroom en
over een leadvergoeding voor nieuwe klanten. Op de website van Greenchoice wordt een aparte
pagina voor onze coöperatie aangemaakt, zodat potentiële klanten kunnen aangeven “verbonden”
te willen zijn met onze coöperatie. Op die manier ontvangen we een jaarlijkse fee, lees extra
inkomsten voor de coöperatie.
Jullie als klant/afnemer van stroom en/of gas van Qurrent, worden door Greenchoice ingelicht over
een min of meer geruisloze overgang. De energiebelasting-korting in verband met het
deelnemerschap van een van onze Postcoderoos-projecten, wordt in de toekomst door
Greenchoice verrekend op je jaarnota. Vergelijkbaar met de werkwijze van Qurrent.

Stationslocatie Zuidhorn
We zijn met de gemeente in gesprek en werken mee aan een haalbaarheidsonderzoek om het
parkeerterrein tussen het gemeentehuis en de Zonnehuislocatie te gaan overkappen en hierop
zonnepanelen te plaatsen. Mogelijk met ook laadmogelijkheden voor fietsen en auto’s.
Bij realisatie is het de bedoeling om de zonnecentrale van ca. 2.000 zonnepanelen in eigendom te
brengen van onze energiecoöperatie. Dat kan dan d.m.v. een of meer nieuwe Postcoderoos
projecten met nieuwe deelnemers/leden.
Er hebben zich nu al een aantal potentiële (nieuwe) deelnemers gemeld, maar bij een gemiddelde
van ca. 12 tot 13 panelen, hebben we totaal ca. 160 deelnemers nodig. Een leuke uitdaging en
een mooie kans om onze vereniging echt te laten groeien. Heb je nu al belangstellenden? Geef
het even door, dan zetten we deze mensen op de lijst.
Begin mei ontvangt u de definitieve uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Met een zonnige groet van uw bestuur.

