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Elfde nieuwsbrief  

Nr 1 van 2020. Wij willen 

u informeren over de 

gerealiseerde 

opbrengsten en 

wijzigingen voor de 

komende ALV. 

Geen zonnige periode… 

Ook wij ontkomen er niet aan om onze jaarbijeenkomst te 

annuleren. Fysiek vergaderen is op dit moment onverantwoord. 

Volgens de wet en onze statuten moeten we echter wel een 

formele ledenvergadering organiseren vóór de zomer. Dat gaan 

we doen, maar dan via het online conferentiesysteem Zoom. 

Onze statuten staan dit toe. Het bestuur heeft recent via dit 

systeem vergaderd. Dat heeft zo z’n beperkingen, maar het 

beviel mij goed. Binnenkort volgt er een formele uitnodiging en 

agenda. Een van de punten die aan de orde komt bij het 

goedkeuren van de jaarrekening gaat over de kosten van het 

verwijderen van het zonnedak na afloop van de huurperiode. We 

hebben, naar aanleiding van de discussie daarover tijdens de 

vorige ALV, gekeken naar de kosten daarvan.  

We hopen dat iedereen gezond is. En we wensen heel veel 

sterkte aan de mensen die Covid-19 hebben of daarover onzeker 

zijn en hun familie, en aan allen die nu alleen thuis zitten. 

Ondanks de vele zonuren op dit moment is dit toch niet echt een 

zonnige periode…  

Wees lief voor elkaar en let een beetje op elkaar! 

En vooral: blijf gezond en positief! 

Machiel Lambooij 

Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaaropbrengst 2019 

 
We hebben een productief jaar achter de rug met een totale productie van 104.984 kWh. Dit is 3,4 % 

minder dan in 2018, terwijl dat jaar wel echt een top jaar was. April en juni waren maanden die een 

bovengemiddelde opbrengst lieten zien in 2019, in oktober werd een opvallend lage opbrengst  

geproduceerd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Belastingaangifte 2019 
 
Leden die geen aanmerkelijk belang hebben, dienen in hun aangifte inkomstenbelasting 2019 per 

certificaat de waarde op 1 januari 2019 bij te tellen in box 3. Het bestuur adviseert hiervoor een 

waarde te hanteren van €291,- per certificaat, zoals aangegeven in de Toelichting op de jaarcijfers 

van 2019 (en 2018). 

ALV op 13 mei 
 
De komende ALV zal plaatsvinden op 13 mei 2020. Op de agenda staan de financiële jaarrapportage 

en de aanstelling van een nieuw bestuurslid. Vanwege het coronavirus zal de ALV in aangepaste 

vorm plaatsvinden door gebruik te maken van het video conferencing systeem Zoom. U ontvang hier 

binnenkort per mail bericht over. 

 

Toekomst Fonds Duurzame Ontwikkeling 
 
De gemeente Amersfoort heeft momenteel een regeling open staan waarbij voorstellen ingediend 

kunnen worden die gaan over energietransitie of een circulaire energie. Per project kan maximaal 

€50.000,- aangevraagd worden onder allerlei voorwaarden, waaronder dat minimaal de helft van het 

project gefinancierd wordt uit andere bronnen. Het belangrijkste doel moet zijn bij te dragen aan een 

CO2 neutrale Amersfoortse samenleving met een circulaire economie. De regeling is bedoeld voor 

organisaties, instellingen en bewonerscollectieven en staat open tot 1 mei. 

 

 

Wijzigingen in persoonsgegevens 
 
Mocht u verhuisd zijn of het bij ons geregistreerde bankrekeningnummer willen wijzigen dan is het 

verstandig om dit voor de ALV te doen. Wij passen onze administratie dan tijdig aan voordat we de 

uitkering doen van de afgelopen periode. 



 

 

 

 

 

 

  

Beheer van de zonnepanelen 
 
Afgelopen jaar waren er geen grote bijzonderheden. De installatie, 450 zonnepanelen en de drie 

omvormers, hebben goed gefunctioneerd. In het najaar zijn er enkele lichte storingen geweest, maar 

bij nadere controles werden er geen afwijkingen geconstateerd. Mogelijk dat er soms een klein 

beetje stroom weglekt, daarom is de isolatie van enkele kabels  verbeterd.  

Tot nu toe werden de panelen niet schoongemaakt. Dit jaar heeft het bedrijf dat ons adviseert en de 

controles uitvoert aangegeven dat het verstandig is om de onderrand van vuile panelen te reinigen 

op een natte dag. Het bestuur is voornemens de geadviseerde schoonmaak van de zonnepanelen in 

2020 te gaan uitvoeren. Dat kunnen we uitbesteden, maar dan kost het geld. We kunnen het ook 

met vrijwilligers doen. Je moet geen last hebben van hoogtevrees en bereid en in staat zijn met een 

emmertje sop een ladder te beklimmen. Wil je meehelpen: mail naar info@zonnebergamersfoort.nl 

en geef je op: met een paar mensen is het zo gepiept. 

 
 

mailto:info@zonnebergamersfoort.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV-installatie ZonneBerg 

Naam:  Coöperatie Eemstroom ZonneBerg 

Plaats: Amersfoort 

LatLong: 52˚08   47     - 05˚22   53     

Aantal panelen: 450 

Vermogen: 119,25 kWp 

In gebruik sinds: 31 juli 2015 

Type paneel: Monokristallijn silicium 

Helling: 10 ˚ 

Oriëntatie: ZZW (15 ˚) 

Colofon 

Emailadres: 

info@zonnebergamersfoort.nl  

Meer informatie staat op: 

www.zonnebergamersfoort.nl 

Alle berichten in de nieuwsbrief komen 

van uw bestuur, tenzij anders vermeld. 

De brief is geredigeerd en opgemaakt 

door Henk de Vries. 

http://www.zonnebergamersfoort.nl/

