Maart 2019
Negende
nieuwsbrief
Nr 1 van 2019. Wij willen
u informeren over de
gerealiseerde
opbrengsten, de
komende ALV en
bijeenkomsten over
duurzaamheid.

Op naar het nieuwe “productieseizoen”!
Na een fantastisch jaar kijken we uit naar het nieuwe
“productieseizoen”. Hopelijk met tenminste net zo veel
zonneschijn.
In Amersfoort staat dit jaar in het teken van de eerste concrete
stappen op weg naar de energietransitie. Voor onze woonhuizen
betekent dat mogelijk aansluiting op een warmtenet
(waarschijnlijk niet in het Bergkwartier) en op termijn de
afschaffing van aardgas (of de vervanging daarvan in bepaalde
wijken door andere gassoorten). Dat betekent mogelijk ook een
omschakeling naar warmtepompen. In het laatste geval
produceren de leden van de Zonneberg al een deel van de
benodigde stroom via ons dak.
Het is van groot belang om bij alle verbouwingen, renovaties etc.
in je eigen huis hier nu al over na te denken. Je hoeft niet met
spoed nu al wat te doen, maar het zou zonde zijn als je de
gelegenheid voorbij laat gaan en het later alsnog moet doen. In
deze nieuwsbrief staan twee bijeenkomsten genoemd over deze
onderwerpen. Het is nuttig om daar je licht op te gaan steken!
Ik hoop jullie te zien bij onze ALV of een van de andere
bijeenkomsten.
Machiel Lambooij
Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A.

Twee bijeenkomsten over duurzaam wonen
Graag wijzen we u op twee bijeenkomsten, u bent van harte welkom.

Donderdag 28 maart: SWB Jaarbijeenkomst
Inloop 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur
De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25.
De Stichting Woonklimaat Berg organiseert een avond over duurzaamheid en wat dat voor u in de
praktijk gaat betekenen. Daarbij zal het warmteplan van de gemeente aan de orde komen en hoe,
waar en wanneer gasloos wonen mogelijk is. Catharina Driesse van DAZ zal een presentatie
verzorgen over de praktijk van het aanpassen van je huis. Er zal voldoende ruimte geboden worden
om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Nagepraat wordt met hapjes en drankjes.

Woensdag 10 april: Inspiratieavond van DAZ
Start vanaf 19.30 uur
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, Amersfoort
Duurzaam Amersfoort-Zuid organiseert een avond waarbij vier wijkgenoten hun ervaringen met
verschillende typen warmtepompen vertellen. Meer informatie bij DAZ.

Gemeente Amersfoort: “Ook Amersfoort wordt een aardgasvrije stad”

Jaaropbrengst 2018
We hebben een productief jaar achter de rug met een totale productie van 112.641 kWh. Dit is 12
procent meer energieopbrengst dan vorig jaar en 4,5 procent meer dan de berekende prognose.
Geheel onverwachts kwam dit natuurlijk niet. Het was een bijzonder mooie zomer met veel dagen
met volop zonneschijn. Vooral de maanden mei en juli laten uitzonderlijk hoge opbrengsten zien.
Maar ook februari, september en oktober waren gunstige maanden met hoge opbrengsten, zeker in
vergelijking met 2017.

Beheer van de zonnepanelen
Afgelopen jaar waren er geen bijzonderheden. De installatie, 450 zonnepanelen en de drie
omvormers, hebben goed gefunctioneerd en er is dan verder ook weinig te melden. Er
wordt regelmatig een controle gedaan en in 2018 liep alles prima.

ALV op 13 mei
De komende ALV zal plaatsvinden op 13 mei 2019. De avond begint om 19.00 uur, vanaf 20.00 uur is
er een inhoudelijk programma. Paul Heistein, directeur van One Planet te Amersfoort, zal zijn visie
geven op “de ecologische footprint en wat je er zelf aan kan doen” waarna de aanwezigen in
discussie kunnen gaan over dit onderwerp. Het tweede deel kan ook weer door niet-leden worden
bezocht.

Belastingaangifte 2018
Leden die geen aanmerkelijk belang hebben, dienen in hun aangifte inkomstenbelasting 2018 per
certificaat de waarde op 1 januari 2018 bij te tellen in box 3. Het bestuur adviseert hiervoor een
waarde te hanteren van €311,- per certificaat, zoals aangegeven in de Toelichting op de jaarcijfers
van 2017.

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.

