Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste,
Deze keer een zeer uitgebreide nieuwsbrief met diverse interessante
onderwerpen!

1. Teruggaaf energiebelasting 2020 dak 1 tm 4.
De totale opwekcijfers over 2020 van dak 1 tm 4 zijn bekend.
Normaliter ontvangt u als lid van ons een ledenverklaring.
Dit jaar stellen wij u op de hoogte via deze nieuwsbrief over de teruggave
energiebelasting.
De energiebelasting op stroom was in heel 2020; € 0,1182 / kWh incl. btw.
Voorbeeld, u heeft 5 certificaten op dak 1 dan kunt u, indien u klant bent van
Agem, 5 x € 31,91 = €159,55 tegemoet zien als creditnota in de loop van deze
maand.
Voorbeeld u heeft 7 ceretificaten op dak 3 dan kunt u, indien u klant bent van
Agem, 7 x € 33,92 = € 237,44 tegemoet zien als creditnota in de loop van deze
maand.
Mocht uw afrekening niet kloppen met onderstaande berekening neem dan
contact op met de klantenservice van Agem via 0314-820388
of
klantenservice@agem.nl

Voor de leden die geen klant zijn van Agem (ca. 5% van ons ledenbestand)
zullen wij de teruggaaf bij uw huidige energieleverancier verzorgen. Het kan
zijn dat we hiervoor nog gegevens van u nodig hebben (EAN code /
klantnummer), dan nemen wij contact met u op.
De leden van dak 5 Hinnen en dak 6 krijgen begin 2022 de eerste teruggaaf

energiebelasting. De startdatum voor de belastingdienst voor deze 2 daken
was nl. 31-12-2020.

2. Deelauto Gaon
U heeft hem vast al zien staan op ons dorpsplein. De 100% elektrische
deelauto gevoed met 100% Achterhoekse Groene Stroom. Hij is er voor alle
inwoners van Zieuwent en omstreken en te boeken via de we go app.
Wilt u ook een gratis testritje boeken stuur dan een email naar;
deelauto@zonnigzieuwent.nl
We hebben nu een zeer voordelig startersabonnement.
Een abonnement voor 3 maand inclusief 4 uur gebruik per maand en € 0,12 per
gereden kilometer. Nu van € 36,- voor € 18,-! Uren buiten de bundel kosten €
3,- per uur.
Geen rijbewijs? Geen probleem, we hebben een pool van vrijwilligers die u ook
van A naar B kunnen brengen. Meer informatie kunt u hier vinden: Deelauto Zonnig Zieuwent

3. Aangifte inkomstenbelasting en Box 3
Binnenkort dient u wellicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over
2020. De waarde van uw certificaten (peildatum 1-1-2020) dient u op te geven
bij uw overige bezittingen in box 3. Elke belastingplichtige heeft een heffingsvrij
vermogen in Box 3 van
€ 30.846,-, fiscale partners hebben een vrijstelling van € 61.692,-.
Het ledenkapitaal van het 1e dak Grefte bedraagt per 1-1-2020: € 102.165,Er zijn voor dit project 458 certificaten uitgegeven.
Het ledenkapitaal per certificaat dak 1 Grefte is op 1-1-20: € 102.165 / 458 = €
223,Het ledenkapitaal per certificaat dak 2 Wopa is op 1-1-20: € 135.360 / 586 = €
230,Het ledenkapitaal per certificaat dak 3 Bokkers is op 1-1-20: € 55.245 / 236 = €
234,Het ledenkapitaal per certificaat dak 4 ‘t Kempken is op 1-1-20: € 65.473 / 275
= € 238,-

De leden van dak 5 Hinnen en dak 6 Zwaogas hebben na 1-1-2020 de
kapitaalstorting gedaan, zij hoeven dit jaar nog niets op te geven bij de aangifte
over 2020.

4. Nieuwe projecten in 2021
Als bestuur zijn we op dit moment in gesprek met meerdere dakeigenaren voor
een vervolg postcoderoos project. Vanaf 1-4-2021 is het mogelijk om nieuwe
projecten te starten volgens de nieuwe postcoderoos subsidieregeling (SCE).
In de nieuwe regeling is de subsidie niet meer gekoppeld aan uw huidige
stroomverbruik. Hierdoor kunnen ook mensen die met eigen zonnepanelen
energie opwekken meedoen en ook leden die nu al certificaten hebben. De
subsidieregeling geeft indicatief een vergelijkbaar rendement en
terugverdientijd als uw huidige certificaten.
Meer informatie volgt op korte termijn maar wilt u nu al inschrijven voor een
vervolg project vul dan nu alvast het geheel vrijblijvende interesseformulier in
op onze website;
www.zonnigzieuwent.nl/deelnemen

5. Warmtefoto’s
Op zaterdagmorgen 27 februari heeft de werkgroep warmtefoto’s bij ruim 20
leden van Zonnig Zieuwent een gratis warmtefoto gemaakt. De uitslagen van
de foto’s zullen 22 maart besproken worden met de deelnemers in een webinar
door een energieadviseur van Agem. Wij overwegen voor volgende winter een
vergelijkbare actie voor onze leden.

6. Geef ook uw mening over een duurzame
Achterhoek
Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over
duurzame energie in de Achterhoek. In slechts 3 minuten kunt u ‘swipend’
aangeven wat u vindt van verschillende mogelijkheden voor windmolens en
zonneparken. De resultaten van de Swipocratie worden meegenomen in de
RES (regionale energiestrategie) 1.0.
Geef nu uw mening en swipe mee: https://achterhoek.swipocratie.nl

7. Zet hem op 60
Wilt u ook in 1 minuut tot € 60,- per jaar
verdienen?
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