
 

 

                                                  NIEUWSBRIEF 20 

                                           22-2-2019 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent, 

 

1. Start Mariënvelde Straalt!   

Vanaf 1-1-2019 zijn we LIVE en levert ons dak bij de Maatschap Bokkers-

Heutinck 100% groene Mariënveldse stroom. Voor de leden van dit dak is er 

een aparte inlog op de Neteco app gemaakt. 

inlogcodes (Mariënvelde)  

Serveradres: 94.237.41.17     (dit nummer kunt u in uw webbrowser plakken)  

Username: Gastms 

Password: Gasten18 

(let op! bij beide is de eerste letter een hoofdletter) 

Inlogcodes dak 1 en 2: zie nieuwsbrief 18. 

We hebben een prima deal gemaakt met AGEM waardoor de coöperatie 3 

jaar lang ca. € 0,07 per opgewekte kWh aan stroomopbrengsten ontvangt 

(inclusief GVO’s). In februari hebben we de beschikking van de belastingdienst 

ontvangen voor de regeling verlaagd tarief voor dit project per 1-1-2019. 

2. ’t Kempken del Sol 

Op 30 januari was de informatie en inschrijfavond 

voor ons voorlopig laatste collectieve zonnedak. Op 

het dak van dorpshuis ’t Kempen is er plaatst voor 

281 panelen en 308 certificaten. In dit project zijn 

er nog slechts 60 certificaten verkrijgbaar. Als u zelf 

of een bekende nog certificaten wilt bemachtigen 

dient u ons dat voor 10-3-2019 te melden. Daarna 

geven we de definitieve opdracht aan Wopereis 

Solar. De nieuwe Liander aansluiting is al 

aangevraagd en zal waarschijnlijk eind april 2019 

opgeleverd worden door Hak. De voorlopige planning van Wopereis Solar is dat rond eind mei 2019 de 

panelen gelegd kunnen worden en de installatie 100% groene Harreveldse stroom gaat leveren. 

 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen: 

1. Mariënvelde Straalt!   

2. ’t Kempken del Sol 

3. Aangifte inkomstenbelasting 2018 

4. Save the date! 

 

 



 

3. Aangifte inkomstenbelasting 2018 
 

Binnenkort dient u wellicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2018. De waarde van uw 

certificaten (peildatum 1-1-2018) dient u op te geven bij uw overige bezittingen in box 3. Elke 

belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen  in Box 3 van € 30.000,-, fiscale partners hebben een 

vrijstelling van € 60.000,-. 

Het ledenkapitaal van het 1e dak Schieven/Grefte bedraagt per 1-1-2018: € 107.981,- 

Er zijn voor dit project 458 certificaten uitgegeven. 

Het ledenkapitaal per certificaat dak 1 is dus op 1-1-18: € 107.981 / 458 = € 235,- 

 

Het ledenkapitaal van het 2e dak Wopa bedraagt per 1-1-2018: € 57.187,- 

Uitsluitend de leden die eind 2017 de certificaten hebben vooruitbetaald (244 certificaten per  

1-1-2018) dienen de waarde op te geven. 

Het ledenkapitaal per certificaat dak 2 is dus op 1-1-18: € 57.187 / 244 = € 234,- 

Heeft u uw ledenkapitaal gestort na 1-1-2018 dan hoeft u de waarde volgend jaar pas op te geven. De 

leden van dak 3 Mariënvelde Straalt! hoeven dit jaar nog niets op te geven. 

 

4. Save the date! 

Om alvast te noteren in uw agenda: 

Vrijdag 28 juni 2019, 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING, Cafreek / Het Witte Paard 

Zondag 28 april 2019, 11.00 uur OFFICIELE OPENING dak Mariënvelde Straalt! 

De officiële uitnodigingen volgen te zijner tijd. 

 

    
uitzicht over dak ’t Kempken (01-2019) 
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