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Hoe gaat het met onze zonnepanelen? 

Onze zonnepanelen produceren prima in dit zonnige jaar! Medio september is er al meer 
stroom geproduceerd dan waar we in de begroting rekening mee hielden! 
Onze technische man Wim Konings waakt over onze panelen. Hij constateerde dat één 
paneel beschadigd was, mogelijk door een steen. Dat paneel is inmiddels vervangen.  
 

Het bestuur heeft nu de verzekering voor de dure omvormer verlengd. We sluiten ook een 

service contract om de installatie voortdurend te laten monitoren en eens per twee jaar op 

het dak te laten inspecteren door de Zonnefabriek, die onze panelen leverde. 

Cadeautje 

De school die ons hun dak ter beschikking stelde krijgt een cadeautje van ons: 10 mokken 

van ZonopLV!  Heeft u ook belangstelling voor één of meer mokken? Meldt dit graag bij 

secretaris@zonoplv.nl . Ze kosten 14,- euro. Zo’n mok is een aardige aanleiding om familie, 

vrienden en kennissen over onze coöperatie te vertellen, want we zijn in gesprek over 

nieuwe daken! 

 

 

Op zoek naar nieuwe daken! 

Het is wel heel pril, maar toch…bestuursleden voeren gesprekken over daken voor een 

nieuw zonnepanelen project. Met een boer in Stompwijk voeren we gesprekken over het 

dak van zijn schuur en we zijn in contact met een Woningbouw corporatie en een 
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Schoolbestuur. Mocht u nog een goede suggestie hebben voor een groot  dak met veel zon, 

we houden ons aanbevolen! 

Algemene leden vergadering op 29 oktober 2020 

Het bestuur is bezig met de begroting voor het jaar 2021. Die begroting en andere zaken 

willen we graag aan jullie leden ter goedkeuring voorleggen in de Algemene 

ledenvergadering die we 29 oktober zullen houden. Helaas niet fysiek bijeen maar online. 

Dat wordt voor ons allemaal een experiment!  De aankondiging volgt, doe graag mee! 

Marge vergoeding 

Heeft u wel eens gehoord van ‘marge vergoeding’? We leggen het vast uit want het komt op 

de ALV aan de orde. Vier energieleveranciers keren een vergoeding uit aan de koepel 

organisatie Zon op Nederland voor klanten die ook lid van een coöperatie zijn. Het gaat om 

Engie, Greenchoice, om I nieuwe energie, en Qurrent, dat per 1 januari met Greenchoice 

gefuseerd is. En Zon op Nederland geeft die vergoeding weer naar rato door aan de 

verschillende coöperaties in het land. En dan misschien het belangrijkste: de 

margevergoeding blijkt hoger dan in onze begroting voor 2020 geraamd was! 

Wat zijn onze zonnepanelen nu waard? 

De waarde van onze zonnepanelen wordt geleidelijk afgeschreven. U moet de waarde van 

uw zonnepanelen opgeven in de belastingaangifte. Op de website van Zon op Nederland 

vindt u de waarde van uw zonnepanelen op het moment dat u de site raadpleegt.  (Inloggen 

op de gebruikerspagina, kies ‘certificaten’)  

Zon op Nederland onderdeel van Energie Samen 

Organisaties voor het opwekken van duurzame energie bundelen hun krachten in de 

organisatie ‘Energie Samen’. Administratieve diensten die Zon op Nederland ons bood 

worden overgenomen door Energie Samen. Energie Samen is in gesprek met 

verzekeringsmaatschappijen om de prijs voor verzekeringen voor zonnepanelen projecten 

omlaag te krijgen. Energie Samen is ook betrokken bij het overleg over de nieuwe 

postcoderoos regeling.  

Nieuwe postcoderoosregeling 

Wij maken gebruik van de postcoderoosregeling die korting geeft op de belasting voor 

stroom. Die regeling is voor 15 jaar gegarandeerd. Voor nieuwe projecten met 

zonnepanelen komt vanaf 2021 een nieuwe postcoderoosregeling. Leden die aan nieuwe 

projecten deelnemen krijgen geen verlaging van belasting over stroom, maar een subsidie 

van de overheid. De subsidie wordt jaarlijks naar rato van de opgewekte stroom van een 

zonnepanelenproject toegekend aan de coöperatie, die dat weer verdeelt onder haar leden. 

We wensen u een zonnig najaar en hopen u allemaal digitaal te zien op 29 oktober a.s.! 


