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Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Geacht lid van Zonnig Zieuwent, beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Op de fietsdag van 18 september jl. tijdens de opening van dak 5,6 en 7 heeft

onze voorzitter al het één en ander aangekondigd. We zitten op dit moment

midden in een energiecrisis en de meeste leden van Zonnig Zieuwent worden

hier op dit moment ook door geraakt doordat zij fors hogere voorschotten

betalen dan voorheen. Gelukkig heeft het kabinet per 1-1-2023 een prijsplafond

aangekondigd voor alle kleinverbruikers en in de maanden november en

december van dit jaar zullen alle huishoudens met 2 x € 190,- extra

gecompenseerd worden.

Stroomopbrengsten

Als coöperatie ontvangen wij sinds eind vorig jaar een steeds hogere

vergoeding over de door ons opgewekte groene stroom. Over heel 2021

ontvingen wij tussen de € 0.04 en € 0.07 / kWh voor onze opgewekte stroom.

Begin 2022 ontvingen wij voor de kleine daken 3 tm 6 ca. € 0.18 / kWh excl.

btw voor de stroom (van Energie VanOns) in augustus ging dit voor dak 3 tm 7

naar ca. € 0.50 / kWh excl. btw. Voor de grote daken 1 en 2 ontvangen wij een

dagtarief gekoppeld aan de APX (via Edmij) die is opgelopen van ca. € 0,15 /

kWh in januari naar ca. € 0.45 / kWh in augustus. Daarbij is 2022 ook nog een

uitermate zonnig jaar geweest waarbij er meer groene stroom is opgewekt dan

verwacht. Dit alles heeft tot gevolg dat ons banksaldo elke maand verder stijgt.

Uitkering batig saldo

Op 1-1-2022 hadden wij als coöperatie totaal in kas (betaal en spaarrekening)

€ 131.273,-

Hiervan was gereserveerd voor ontmanteling na 15 jaar € 80.000,-

Op de ALV van 27-6-2022 in de BMV te Mariënvelde hebben we al besloten om

een uitkering van het batig saldo te doen van dak 1 tm 6 van € 20,- per

certificaat. Er waren in totaal 2183 certificaten dus  hebben wij op 8 juli €

43.660,- uitgekeerd.



Uitkering extra batig saldo dak 1 tm 6

Op dit moment hebben we in kas ca. € 260.000,- waarvan € 91.500,-

gereserveerd voor ontmanteling dak 1 tm 7. Als bestuur hebben we besloten

een extra tussentijdse uitkering te doen van het batig saldo dak 1 t/m 6 van €

60,- per certificaat. Dit betreft in totaal 2183 certificaten x € 60,- = € 130.980,-

De uitkering kunt u op korte termijn tegemoet zien op het bij ons bekende

bankrekeningnummer.

Voorschot uitkering dak 7

Op de ALV  van 27-6-2022 zijn er mbt dak 7, Zon op Gosselink (als 1e SCE

project) voor 2022 afwijkende afspraken gemaakt. Dit dak doet sinds mei 2022

mee. Uitsluitend voor dit dak worden dit jaar de inkomsten en uitgaven apart

gehouden. Vanaf 2023 loopt ook dit dak mee met de coöperatieve gedachte en

het totale batige saldo binnen de gehele coöperatie. Als bestuur hebben we

besloten dat we voor de leden van dit dak alvast een voorschot gaan uitkeren

van € 30,- per certificaat.  Het betreft hier 350 certificaten x € 30,- = € 10.500,-.

De uiteindelijke finale afrekening van dak 7 over 2022 zal plaatsvinden begin

2023 als de daadwerkelijke productie over heel 2022 bekend is en de definitief

toegekende subsidie door RVO.

Dak 8 Zon op ten Have Pigs

Vorige week heeft de firma Hak in opdracht van Liander de nieuwe stroomkabel

getrokken voor ons 8e zonnedak aan de Zieuwentseweg 38. In de week van 17

oktober zal Installatiebedrijf F.H. Loohuis in

opdracht van Wopereis Solar starten met het

leggen van de panelen. Als bestuur hebben

we een eerlijke verdeling gemaakt onder de

nieuwe en bestaande leden die hebben

ingeschreven voor dit dak. Zij kunnen op korte

termijn de definitieve

deelnemersovereenkomst,

ledenovereenkomst en factuur tegemoet zien.

We streven ernaar om de SCE subsidie voor

dak 8 in te laten gaan op 1-1-2023. Aangezien

de stroomopbrengst de laatste weken van het

jaar marginaal is gaan we dit later coöperatief

verdelen onder alle leden van dak 1 t/m 8.



Energierekening

Heeft u op dit moment moeite met het betalen van de (energie)rekening? Wilt u

weten of u of iemand in uw omgeving in aanmerking komt voor de

energietoeslag van € 1300,-?

Neem dan contact op met het sociaal team van uw gemeente en/of zoek op de

website van uw gemeente

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Aalten

Gemeente Bronkhorst

Energieleverancier en energiebelasting 2022

Een verzoek aan alle leden dak 1 tm 6 die geen klant zijn bij Energie VanOns

via Streekenergie/Agem: geef ons de naam van uw huidige energieleverancier

door en uw klantnummer bij uw energieleverancier. Dit kan via een mail naar

info@zonnigzieuwent.nl U kunt deze gegevens vinden op uw contract of op

een maandelijkse afrekening. Komt u er niet uit, stuur ons dan een foto van uw

laatste nota dan zoeken wij het voor u op. Dit alles om de teruggaaf

energiebelasting 2022 voor u te claimen bij uw energieleverancier.

Energiebespaarmaatje

Ben jij die die handige Harry van de “fix brigade” en vind je het leuk om mensen

te helpen met energie besparen en het installeren van kleine bespaarproducten

bij leden en niet leden van Zonnig Zieuwent in de gemeente Oost Gelre? Kijk

dan eens op de volgende site: Energiebespaarmaatje - Agem of geef je

gegevens door aan het bestuur van Zonnig Zieuwent dan brengen wij je in

contact.

Nationale klimaatweek 2022

Van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren, iedereen kan

bijdragen aan een duurzamer Nederland. Een beter klimaat begint vandaag.

Doe jij ook mee? Dit is hét moment om nog bewuster te leven, minder CO2 uit

te stoten en meer (energie) te besparen. Dat is goed voor ons allemaal, een

groener Nederland én onze portemonnee.



Van 31 oktober tm 6

november is het de

nationale klimaatweek,

in deze week gaan we

als Zonnig Zieuwent

een actie organiseren

(ideeën zijn welkom). Wij zijn trots u te kunnen melden dat ons lid Benthe

Papen en bestuurslid Barend Wassink zich aangemeld hebben als

klimaatburgemeester van de gemeente Oost Gelre. Binnenkort hoort u meer

van hen.

Vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.

zonnigzieuwent.nl
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