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Juli 2022
Van de voorzitter
Beste leden,
Zomer, zon en warmte, dat is vakantietijd! Veel mensen trekken erop uit, intussen leveren de zonnepanelen veel
energie tegen hoge opbrengsten. Uw bestuur zit ook niet stil. We zijn op zoek naar een nieuw project, en bezig met
aanloopproblemen van een nieuw administratiesysteem van Energie Samen waardoor de terugbetaling van de
energiebelasting over 2021 vertraagd is. Daarover krijgen we terecht vragen. De penningmeester geeft u hieronder
uitleg.
Fusie ZonopNL met EnergieSamen en teruggave energiebelasting 2021
De afgelopen weken hebben diverse leden bij het bestuur geïnformeerd hoe het met ZonopLV gaat en met het project
De Dijsselbloem. Deelnemers aan dat project kregen maar geen energiebelasting terug van hun energiebedrijf. Wat is
er aan de hand?
ZonopNL is met andere coöperaties gefuseerd tot EnergieSamen. Na de fusie besloot EnergieSamen een nieuw
administratiesysteem in te voeren, dat met opstartproblemen bleek te kampen. De gegevens over de opbrengst van
project De Dijsselbloem zijn daardoor pas eind juni verstrekt aan energiebedrijven. We verwachten dat de
energiebelasting daardoor pas in juli of augustus wordt terugbetaald. Eén lid, dat hiervoor een voucher nodig heeft,
was hier zeer actief en plukte zelf op tijd haar voucher uit de administratie.
Voorlopige jaarrekening 2021 van coöperatie ZonopLV en project De Dijsselbloem
Hieronder vindt u de voorlopige jaarrekening van de coöperatie ZonopLV en van het project De Dijsselbloem met een
toelichting. Over het project Akkerlust ziet u de verantwoording van de investering.
Toelichting
In deze jaarrekening over 2021 is nu alleen rekening gehouden met inkomsten en uitgaven in 2021. Gemaakte kosten in
2020 en in 2022 die formeel aan de jaarrekening 2021 behoren te worden toegerekend zijn nog niet meegenomen.
Hetzelfde geldt voor de inkomsten. Twee posten zijn daarbij belangrijk:
- In december 2020 is het grootste deel van de verzekering voor 2021 betaald.
- Bij de inkomsten van de stroomopbrengst (Greenchoice) zijn voorlopig de laatste maanden van 2020 meegenomen in
plaats van de laatste maanden van 2021; de inkomsten over de laatste maanden van 2021 zijn hoger, omdat op dat
moment de energieprijzen opliepen.
Bij “Voorlopige Jaarrekening 2021 ZonopLV” de volgende opmerkingen:
• De belastingaangiftes en het formele jaarverslag zijn nu onderdeel van de diensten van EnergieSamen.
• Er zijn géén kosten gemaakt voor de ALV die digitaal gehouden werd. Het bestuur heeft ook meestal digitaal
vergaderd. In 2022 en 2023 willen we weer ‘live’ bijeenkomen, waarvoor een ruimte gehuurd wordt.
• De margevergoeding van EnergieSamen is aanmerkelijk lager uitgevallen. De verwachting is namelijk dat deze
eerder lager zal worden dan hoger.
• Het is niet de bedoeling het saldo van de coöperatie uit te betalen aan de leden. Dat dient ter dekking van
kosten in de komende jaren. Wel kan het saldo van het project gebruikt worden voor een uitkering aan de
leden.
• De kosten van Stedin zijn verwerkt in de nota’s van Greenchoice. We betalen dat dus wel, maar deze kosten zijn
verrekend met de opbrengst van het project.
• De kosten van de verzekering toegerekend aan 2021, bedragen ongeveer € 1.000, - .
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•

Er zijn hogere inkomsten dan begroot omdat de energieopbrengst in 2021 iets hoger uitvalt dan verwacht, en
omdat de prijs per kWh aanmerkelijk hoger is uitgevallen. Deze trend zet zich door in 2022.

In de begroting staat een voorlopig bedrag van € 1.075, - dat verdeeld wordt over certificaathouders. Dat houdt in een
uitkering per certificaat van € 8-12 over 2020 en 2021 tezamen. Dat kan hoger uitvallen. Daarvoor ontvangt u voor de
ALV in het najaar een voorstel van het bestuur. Onderdeel is in elk geval een uitbetaling van € 4,- over 2020 die de ALV
vorig jaar in reserve heeft gehouden.
Voorlopige Jaarrekening 2021 ZonopLV
Begroting 2021
2 oktober 2020, ex BTW
Kosten coöperatie 2021
Contributie EnergieSamen

Inkomsten en uitgaven 2021
(concept jaarverslag)
18 juli 2022, ex BTW
in € Kosten coöperatie 2021
25 Contributie EnergieSamen

in €

afgerond

25

Diensten EnergieSamen
Bancaire kosten
Belastingaangiftes en jaarverslag
ALV en website
Bestuurskosten
Totaal

456
200
150
150
100
1.081

Diensten EnergieSamen
Bancaire kosten
Belastingaangiftes en jaarverslag
ALV en website
Bestuurskosten
Totaal

470
156
0
13
37
688

Jaarlijkse inkomsten coöperatie
Margevergoeding ZonopNL
Totaal
Saldo

Jaarlijkse inkomsten coöperatie
1.600 Margevergoeding EnergieSamen
Kapitaalstorting nieuwe leden
1.600 Totaal
519 Saldo

700
560
1.260
572

Jaarlijkse kosten De Dijsselbloem
Diensten EnergieSamen
Aansluiting op netwerk Stedin
Reservering verwijdering installatie
Reservering onderhoud dak
Jaarlijks onderhoud installatie
Reservering vervanging en inspectie
Verzekering
Uit te keren aan de certificaathouders
Totaal

in €
75
50
375
250
775
250
1.050
1.075
3.900

Jaarlijkse inkomsten De Dijsselbloem Begroting
Energieopbrengst in kWh
Opbrengst per kWh in € (ex BTW)
Opbrengst project
Totaal
Saldo
* grootste deel betaald in 2020
** opbrengst nov 2020 - okt 2021

Jaarlijkse kosten De Dijsselbloem
Diensten EnergieSamen
Reservering verwijdering installatie
Reservering onderhoud dak
Servicecontract Zonnefabriek
Reservering inspectie en vervanging
Verzekering*
Uit te keren aan de certificaathouders
Totaal

in €
211
375
250
775
250
374
1.075
3.310

Jaarlijkse inkomsten De Dijsselbloem Realisatie
65.000
Energieopbrengst in kWh
66.620
0,060
Opbrengst per kWh ** in € (ex BTW) 0,076
3.900 Opbrengst project (Greenchoice)
5.095
3.900 Totaal
5.095
0 Saldo
1.785
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Financiële afsluiting project Akkerlust
Alle rekeningen voor project Akerlust zijn inmiddels betaald, behalve één. Dat is de aanschaf van een extra garantie
voor de omvormer. We kunnen voor project Akkerlust ook nog een verlenging van de garantie tot 15 jaar kopen. En er
is een meevaller van € 1.647,-. Het bestuur zal de certificaathouders over beide onderwerpen een voorstel doen vóór
de ALV in het najaar van 2022.
Vergelijking realisatie en business case Project Akkerlust
Definitief, ex BTW
Kosten installatie
Installatie
Garantie omvormer 5-15 jaar
Onvoorzien (5%)
Subtotaal kosten installatie
Stichtingskosten project
Kosten ZonopNL
Notaris opstalovereenkomst
Aansluiting Stedin
Feestje
Advies en begeleiding ZonopNL, incl. kosten ZonopNL
Kosten subsidieaanvraag provincie
Scope 12 keuring voor de installatie
Subtotaal Stichtingskosten
Totaal
Certificaten 250 kWh
Prijs certificaat

in €

in €
Business case

afgerond

Realisatie
38.700
800
1.935
41.435

38.700
1.085
39.785

400
800
750

796
272
329
1.930
8
369
3.703
43.488

2.000

3.950
45.385
180 stuks
255

In de businesscase werd de investering geraamd op € 45.385, - (ex BTW). Dat is € 43.488,- geworden: een meevaller van
€ 1.897,- (ongeveer € 10,- per certificaat)! Er zijn twee kostenposten die meevallen.
De kosten ZonopNL zijn lager want de landelijk deskundige van ZonopNL was minder tijd aan ons kwijt omdat ZonopLV
al kennis en ervaring had.
De aansluiting Stedin is goedkoper omdat de coöperatie gebruik maakt van een (niet gebruikte) aansluiting in een van
de woonhuizen op de boerderij.
We hebben ook extra kosten gemaakt: voor een openingsfeestje en voor een keuring van de installatie. Die keuring
werd geëist door de verzekeraar van de boerderij.
Ontwikkelingen in het bestuur
In de ALV van mei jl. benoemden de leden Jos van Heiningen tot bestuurslid. Later dit jaar vertrekt Rob Kniesmeijer uit
het bestuur. Dan zal Jos de penningmeester taken gaan vervullen.
We zijn op zoek naar verdere versterking in het bestuur, bijvoorbeeld naar een secretaris. Of mensen die het bestuur
ondersteunen bijvoorbeeld bij het zoeken naar nieuwe “zonnedaken”. Als je mee wilt denken en doen of je kent
iemand (een van je kinderen, buren of buurtgenoten?) die dat graag wil en een paar uurtjes heeft? Bel met Rolf (06 533
007 53) of stuur een e-mail aan info@zonoplv.nl. Doe mee, help mee!
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Monitoring: hoeveel levert project Dijsselbloem op?
Project Dijsselbloem heeft in de eerste zes maanden van 2022 samen 40,9 MWh aan elektrische energie opgeleverd. In
dezelfde periode van 2021 was dat 38,2 MWh. Dat is een verbetering van 7%!
U kunt de opbrengst van project Dijsselbloem volgen via de monitoring-app van SMA, de leverancier van de omvormer
voor de zonnepanelen. Download de app ‘SMA Energy' in de App store. U kunt inloggen met naam: dijssel@zonoplv.nl
en wachtwoord: bloem2020. Op het Dashboard kunt u de actuele opbrengst van de installatie volgen (Overzicht) en ook
de historische gegevens inzien.
En hoeveel levert Akkerlust op?
Peter Janson vervult een aantal technische taken voor het Project Akkerlust. Inmiddels kan hij ook de opbrengst
monitoren via een persoonlijke inlog. Zodra deze toegankelijk is voor certificaathouders zullen we dat melden. Van half
maart t/m 25 juli werd 25,08 MWh opgewekt.
Zonnige Zomergroet!
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