
Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Geacht lid, geïnteresseerde van Coöperatie Zonnig Zieuwent, 
 
We hebben een uitgebreide nieuwsbrief voor u. De volgende onderwerpen
komen aan de orde 
 
    1. Dak 7 en 8 
    2. Stukken algemene ledenvergadering  
    3. Dorpsfonds 2020 
    4. Verhoogde stroomopbrengsten 
    5. Faillissement Anode / Overstap Energie VanOns 
    6. Energiebelasting 2021 
    7. Aangifte inkomstenbelasting 2021 
 
1. Dak 7 en 8 
Voor dak 7 te Molder, Veldweg 1 te Marienvelde is op vrijdag 3 februari het
recht van opstal voor 15 jaar getekend bij Notaris Rensen in Aalten. We
verwachten dat we samen met Wopereis Solar eind van deze maand of begin
volgende maand live kunnen gaan met dit dak. De leden die een voorlopige
deelnemersovereenko
mst (dak 7 en 8) en
een
ledenovereenkomst
hebben getekend
ontvangen op korte
termijn via email de
definitieve
deelnemersovereenko
mst dak 7 en de
factuur van € 240,- per
certificaat. 



 
Voor dak 8 (ten Have Zieuwentseweg 38) moeten we nog heel even geduld
hebben tot Liander het netwerk op orde (ergens medio mei 2022) heeft voor de
teruglevering van stroom. Daarna zullen we Wopereis Solar opdracht geven de
panelen op deze locatie te installeren. Op dak 8 is nog plek voor de afname
van een zeer beperkt aantal certificaten.  
Interesse? Klik hier; Deelnemen - Zonnig Zieuwent 
 
2. Stukken Algemene ledenvergadering 
Voor deze 2 nieuwe daken heeft het bestuur van Zonnig Zieuwent, op 3-11-
2021, op basis van de nieuwe regelgeving, een bestuursbesluit “aanbieding
uitkeringsrechten” genomen, zie
211103_Bestuursbesluit_aanbieding_uitkeringsrechten_dak_7_en_8.pdf
(zonnigzieuwent.nl) 
Ook hebben wij als bestuur het voorlopig SCE reglement vastgesteld waarvan
we gezegd hebben dat we deze voor 30-6-2022 formeel in de eerstvolgende
fysieke ledenvergadering willen gaan vastleggen zie
211108_SCE_reglement_Cooperatie_Zonnig_Zieuwent_UA_Versie_1-1.pdf
(zonnigzieuwent.nl) Via deze nieuwsbrief leggen we deze stukken nu alvast
formeel aan u voor. 
 
3. Dorpsfonds 2020 
Op onze ALV van eind 2021 hebben 5 partijen een pitch gehouden voor in
totaal € 4.500,- bijdrage uit het dorpsfonds van 2020. 

 
Vorige week vond de uitreiking plaats van de elektrische bosmaaier aan de
stichting Kerkepaden in Zieuwent. Het artikel in de Elna kunt u hier teruglezen;
Dorpsfonds Zonnig Zieuwent helpt Stichting Kerkepaden verduurzamen | Het
laatste nieuws uit Lichtenvoorde (elna.nl) 
Ook de Stichting Distelkring heeft haar bijdrage inmiddels ontvangen, hierover
later meer. 
 
 

https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/
https://zonnigzieuwent.nl/wp-content/uploads/2021/11/211103_Bestuursbesluit_aanbieding_uitkeringsrechten_dak_7_en_8.pdf
https://zonnigzieuwent.nl/wp-content/uploads/2021/11/211108_SCE_reglement_Cooperatie_Zonnig_Zieuwent_UA_Versie_1-1.pdf
https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/406921/dorpsfonds-zonnig-zieuwent-helpt-stichting-kerkepaden-verduurza


4. Verhoogde stroomopbrengsten  
Als bestuur betreuren wij uiteraard de gang van zaken rondom het faillissement
van Anode. Toch heeft het faillissement ook een financieel voordeel voor u als
lid van de coöperatie. Alle contracten voor de verkoop van onze stroom zijn per
datum faillissement Anode (12-12-2021) ook ontbonden.  Voor onze
grootverbruik daken (Grefte en Wopa) verkopen wij onze stroom sinds 13-12-
2021 aan Edmij. De kleinverbruik daken 3 tm 6 stonden deels variabel en
deels vast. Via van Helder Energie ontvingen wij voor de opwek van ½
december 2021 tot ½ januari 2022 fors hogere tarieven dan we gewend waren.
Zo ook bij de leverancier waar we sinds ½ januari 2022 onze opgewekte
stroom aan verkopen; Energie VanOns. Uiteindelijk komen de totale
stroomopbrengsten (minus de kosten) via ons coöperatief model weer terug bij
alle leden van onze coöperatie, ongeacht op welk dak u lid bent. 
 
5 Faillissement Anode / Overstap Energie VanOns 
In onze vorige nieuwsbrief Nieuwsbrief_37.pdf (zonnigzieuwent.nl) hebben we
uitgebreid stil gestaan bij het faillissement van Anode en verplichte overstap
naar Gezinsenergie.   
Wij schatten in dat ca. 95% van de leden van Zonnig Zieuwent, die voorheen
energie afnamen via Agem bij Anode, ondertussen klant geworden zijn van
Energie VanOns via Steekenergie door Agem. De tarieven voor gas en stroom
waren vanaf medio januari nog steeds heel hoog maar wel dalende. Energie
VanOns heeft tot op heden alleen nog maar variabele tarieven aangeboden, in
de hoop dat richting het voorjaar de tarieven verder zouden kunnen dalen o.a.
gezien de fors mindere gasbehoefte. Met de actuele spanningen tussen
Rusland en Oekraïne wordt er vooralsnog blijvende onrust op de markt van
stroom en gas tarieven verwacht. 
Alle veel gestelde vragen over Energie VanOns via Streekenergie door Agem
treft u hier aan; Veelgestelde vragen - Agem 
 
6 Energiebelasting 2021 
Agem stuurde ons vorige week onderstaande bericht; 
 
Was jij géén afnemer van energie via Agem? 
Als jij jouw energie afnam bij een andere energieleverancier ontvang je
binnenkort jouw ledenverklaring, waarmee jij naar jouw leverancier kunt om de
energiebelasting terug te vragen. In de meeste gevallen (bijv. Greenchoice,
Vattenfall) zullen wij dit als coöperatie voor jou doen. 
Ben je vorig jaar (in 2021) overgestapt?  
Wij dringen er jaarlijks op aan om dit bij ons te melden omdat dit invloed kan
hebben op de verrekening van jouw energiebelasting. En niet iedere
energieleverancier werkt mee. Toch overgestapt naar een andere leverancier in
2021 (niet zijnde Agem/Anode), laat het ons dan weten. 

https://zonnigzieuwent.nl/wp-content/uploads/2021/12/Nieuwsbrief_37.pdf
https://www.agem.nl/streekenergie/veelgestelde-vragen


Was jij wél afnemer van energie via Agem bij Anode? 
Agem is samen met EnergieSamen (de landelijke koepel) in gesprek met het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een oplossing te
vinden voor de verrekening van energiebelasting (over 2021) in het geval van
faillissement van een energieleverancier. Alle partijen hopen zo snel mogelijk
tot een oplossing te komen, maar helaas kan dit langer duren dan wij met zijn
allen hopen. Hierover houden wij jullie op de hoogte. 
Oplossing voor de langere termijn 
Ondertussen zijn Agem en EnergieSamen ook met het ministerie van EZK in
gesprek over een lange termijn oplossing voor de oude-postcoderoosregeling.
Deze zorgt, los van faillissementen van energieleveranciers, nog steeds voor
een heleboel administratieve rompslomp, maar ook vooral voor onzekerheid
omdat de regeling afhankelijk is van de energiebelasting op stroom. Nu de
overheid deze belasting fors heeft verlaagt, wat ons verdienmodel raakt, lijkt
iedereen er van overtuigt dat er een definitieve oplossing moet gaan komen.
Gelukkig compenseren de huidige hoge stroomtarieven de verlaagde
energiebelasting tot nu toe ruimschoots. Wij houden jullie op de hoogte over de
ontwikkelingen.  
 
7 Aangifte inkomstenbelasting 2021 
Binnenkort dient u wellicht aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over
2021. De waarde van uw certificaten (peildatum 1-1-2021) dient u op te geven
bij uw overige bezittingen in box 3. Elke belastingplichtige heeft een
heffingsvrij vermogen in box 3 van € 50.000,-, fiscale partners hebben een
vrijstelling van € 100.000,-.  
Voorbeeld; het ledenkapitaal van het 1e dak Grefte bedraagt per 1-1-2021: €
90.876,-  
Er zijn voor dit project 458 certificaten uitgegeven. Stel u heeft 10 certificaten
dak Grefte dan zou u  
€ 1.980,- dienen op te geven bij uw overige bezittingen in Box 3. 
Hieronder treft u de waarde per certificaat per dak per 1-1-2021. 
Het ledenkapitaal per certificaat dak 1 Grefte is op 1-1-21: € 90.876 / 458 = €
198,-  
Het ledenkapitaal per certificaat dak 2 Wopa is op 1-1-21: € 118.092 / 586 = €
201,-  
Het ledenkapitaal per certificaat dak 3 Bokkers is op 1-1-21: € 52.782 / 236 =
€ 223,-  
Het ledenkapitaal per certificaat dak 4 ‘t Kempken is op 1-1-21: € 61.489 / 275
= € 223,-  
Het ledenkapitaal per certificaat dak 5 Hinnen is op 1-1-21: € 75.693 / 329 = €
230,-  
Het ledenkapitaal per certificaat dak 6 Zwaogas is op 1-1-21: € 68.505 / 299 =
€ 229,- 



zonnigzieuwent.nl


