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Geacht lid van Zonnig Zieuwent,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1. Zon op Hinnen, Zon op Zwaogas
2. Opwekcijfers 2019
3. Aangifte inkomstenbelasting 2019

1. Zon op Hinnen, Zon op Zwaogas
Op woensdag 29 januari was er een infoavond over ons vervolgproject in Zieuwent. Twee voormalig
agrarische dakeigenaren in Zieuwent te weten Eric Waalderbos, Zieuwentseweg 50 en Maatschap
Nijenhuis Zegendijk 20 zijn bereid gevonden om het bedrijfsdak voor 15 jaar ter beschikking te stellen.
Op dit moment zijn er zo’n 35 nieuwe leden die voor ca. 350 certificaten hebben ingeschreven.
We dienen voor de aanvraag subsidie minimaal 50 leden te hebben en we streven naar een minimum
aantal van ca. 500 certificaten op deze 2 daken.
Heeft u interesse om certificaten bij te kopen of kent u mensen in uw omgeving die ook zeker mee
zouden moeten doen (ook ondernemers en verenigingen en stichtingen met een eigen stroom
aansluiting zijn van harte welkom) laat ze geheel vrijblijvend een interesseformulier invullen op onze
website https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/
De brochure is ook te vinden op onze site: klik hier voor de brochure
We gaan in dit project voor 2 verschillende postcoderozen waardoor een groot deel van de omgeving
mee kan doen. De volgende postcodes komen in aanmerking voor dit vervolgproject: 7136, 7131,
7132, 7263, 7135, 7137, 7156, 7261, 7025, 7055, 7121 en 7122.

2. Opwekcijfers 2019
De totale opwekcijfers over 2019 zijn bekend.
Dak 1 Grefte; 1-1-19 tm 31-12-19: 118.953 kWh (garantie Wopereis; 106.016 kWh)
Dak 2 Wopa; 1-1-19 tm 31-12-19: 149.749 kWh (garantie Wopereis 136.904 kWh)
Dak 3 Bokkers; 1-1-19 tm 31-12-19: 71.647 kWh (garantie Wopereis 57.609 kWh)
Dak 4 ’t Kempken; 1-5-2019 tm 31-12-2019: 53.565 kWh (garantie Wopereis 67.010 kWh volledig jaar)

Leden van dak 1 en 2 hebben per 1-7-2019 reeds een tussentijdse afrekening van de 100% korting op
de energiebelasting ontvangen.
Alle leden hebben ondertussen de ledenverklaringen ontvangen met de productiedata van de daken
waar ze lid van zijn (tot en met 31-12-2019). De leden die klant zijn van Agem hebben ondertussen de
postcoderoos creditnota ontvangen die één deze dagen zal worden overgemaakt.
Voor de niet Agem klanten hebben wij deze week de energiebelasting teruggevraagd bij
Nuon/Vattenfall, Greenchoice en Engie.
Heeft u een andere energieleverancier dan bovenstaande dan heeft u een instructie gekregen bij uw
ledenverklaring wat te doen om uw betaalde energiebelasting terug te vragen.

3. Aangifte inkomstenbelasting 2019
Binnenkort dient u wellicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2019. De waarde van uw
certificaten (peildatum 1-1-2019) dient u op te geven bij uw overige bezittingen in box 3. Elke
belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen in Box 3 van € 30.360,-, fiscale partners hebben een
vrijstelling van € 60.720,-.
Het ledenkapitaal van het 1e dak Grefte bedraagt per 1-1-2019: € 107.981,Er zijn voor dit project 458 certificaten uitgegeven.
Het ledenkapitaal per certificaat dak 1 is dus op 1-1-19: € 107.981 / 458 = € 235,Het ledenkapitaal van het 2e dak Wopa bedraagt per 1-1-2019: € 146.802,Er zijn voor dit project 586 certificaten uitgegeven.
Het ledenkapitaal per certificaat dak 2 is dus op 1-1-19: € 146.802 / 586 = € 250,Het ledenkapitaal van het 3e dak Bokkers bedraagt per 1-1-2019: € 57.750,Er zijn voor dit project 236 certificaten uitgegeven.
Het ledenkapitaal per certificaat dak 2 is dus op 1-1-19: € 57.750 / 236 = € 244,De leden van dak 4 ‘t Kempken hoeven dit jaar nog niets op te geven aangezien de storting van het
ledenkapitaal heeft plaatsgevonden na 1-1-2019.
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