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Zevende
nieuwsbrief
Nr 1 van 2018. Wij willen
u informeren over onze
jaaropbrengst,
belastingen en de
komende ALV.

Beste Leden
We hebben er een rare winter opzitten. Wat lagere opbrengsten
in het begin door het sombere weer, hogere opbrengsten aan
het einde. De felle zon tijdens de vorstperiode was goed voor de
productie van ons dak!
Met het voorjaar in het hoofd, gaan wij ook de Algemene
Ledenvergadering weer plannen. Deze wordt dit jaar gehouden
op 7 mei 2018. Net als vorige jaren plannen we na afloop van de
korte formele vergadering een vergadering met een inhoudelijk
onderwerp samen met Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z). U
krijgt nog een formele uitnodiging.
Het onderwerp dit jaar is ‘gasloos en de praktische aspecten
daarvan’. Marianne Nevens van DA-Z zal dit organiseren. Zij is al
langere tijd met het onderwerp bezig en heeft vorig jaar met een
aantal enthousiaste bewoners de “Verkenningstocht aardgasloos
wonen” gestart. Zij licht het onderwerp nader toe in deze
nieuwsbrief.
Ik wens ons allen een heel zonnig voorjaar. Hopelijk zie ik u op
de ALV op 7 mei 2018.
Machiel Lambooij
Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A.

ALV: 7 mei 2018
De volgende ALV is gepland op 7 mei 2018. Ook dit keer wordt de bijeenkomst gekoppeld aan een
inhoudelijk programma dat getrokken wordt door DA-Z. Verderop leest u hier meer over.

Belastingaangifte 2017
Leden die geen aanmerkelijk belang hebben, dienen in hun aangifte inkomensbelasting 2017 per
certificaat de waarde op 1 januari 2017 bij te tellen in box 3. Het bestuur adviseert hiervoor een
waarde te hanteren van € 329,- per certificaat zoals aangegeven in de Toelichting van de jaarcijfers
van 2015.
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Jaaropbrengst 2017
De totale jaaropbrengst voor 2017 is 100576 kWh. Dit is 5 % minder productie dan vorig jaar. Ook
andere systemen produceerden in 2017 minder energie dan in 2016. We hopen op betere resultaten
in 2018. Wat dat betreft is een goede start gemaakt in februari 2018. De recordopbrengst van 25
februari was met 405 kWh net zo goed als 50% van de best gemeten dagopbrengsten in juni.

Van het aardgas af
In september 2017 is de ‘Verkenningstocht aardgasloos wonen’ gestart. Heel Nederland zal in 2050
CO₂-neutraal moeten zijn. Amersfoort wil al in 2030 zo ver zijn. Dat betekent onder andere dat er
vanaf dat moment geen aardgas meer gebruikt wordt in onze huizen. Zo’n vijftien huiseigenaren uit
Amersfoort-Zuid ontdekken sinds september wat hier allemaal bij komt kijken.
De deelnemers aan de verkenningstocht willen graag wonen zonder aardgas. De een heeft een
gloednieuw appartement, de ander een honderd jaar oude woning onder beschermd stadsgezicht en
de volgende is al van het aardgas af. Tijdens de tocht maakt iedere verkenner een (meerjaren)plan
voor zijn of haar huis. We horen hoe andere huiseigenaren van het aardgas af gingen en we laten ons
informeren door experts. Maandagavond 7 mei delen de verkenners hun ervaringen met u. Dan
hoort u wat er allemaal komt kijken bij het aardgasloos maken van je huis.
Marianne Nevens
marianne.nevens#@gmail.com
Tel 06 50 879 867

Ambities van onze gemeente
De ambitie van de gemeente Amersfoort is om in 2030 zo veel mogelijk gasloos te zijn. Dit is geen
hobby-onderwerp voor duurzame fanatiekelingen (waar overigens niets mis mee is, iemand moet
het voortouw nemen!). Het gaat eenieder de komende jaren raken, ook in de portemonnee. U zult
vanaf nu bij alle vervangings- en verbouwingsbeslissingen rekening moeten houden met dit
onderwerp. Het is dus geen ‘ver van mijn bed show’. Wachten tot 2030 is geen optie.
De plannen van de gemeente zijn ambitieus. Maar tot op heden schiet het niet echt op als het gaat
om het nemen van concrete acties. Daar is veel kritiek op. Na de verkiezingen van 21 maart gaan het
nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad daar hopelijk wat aan veranderen. Een van de
kernpunten van de plannen is het zoveel mogelijk neerleggen van zonnepanelen in de stad. Ons
Zonneberg project wordt steeds aangehaald als het goede voorbeeld. Ik ben dan ook recent op
verzoek van de gemeente bij een raadsvergadering geweest om in te spreken. DA-Z gaat helpen door
samen met de gemeente een Dakenbank op te zetten; een soort marktplaats voor daken waarop
panelen geplaatst kunnen worden. Wij proberen hiermee vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Daarnaast is het een plek om informatie te vinden over het plaatsen van zonnepanelen. Mensen met
ervaring op dit terrein die mee willen helpen zijn van harte welkom.
Machiel Lambooij

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.

