Nieuwsbrief Zonnecoöperatie West-Friesland mei 2016

Onderwerpen:
1. Bovenkarspel draait naar tevredenheid
2. Enkhuizen is opgestart en wordt verder verkend
3. Drechterland is de volgende uitdaging
4. Hoorn Venenlaankwartier heeft zich ook aangesloten
5. Jaar 2015 financieel positief afgesloten
6. Voordelen van lidmaatschap van de Zonnecoöperatie West-Friesland
7. Klant worden van Greenchoice via Zonnecoöperatie West-Friesland
1.
Bovenkarspel draait naar volle tevredenheid. In november 2015 is deze installatie met 240
zonnepanelen in productie gekomen. Hoewel het aanvankelijk enigszins stroef verliep zijn na enige
extra inspanningen alle panelen ondergebracht. Evenals bij de andere installaties is er ook hier nog
geen goede oplossing voor de monitoring van de omvormers omdat we uit veiligheidsoverwegingen
geen gebruik mogen maken van het aanwezige internet. Maar een oplossing lijkt in zicht.
2.
Enkhuizen is op 22 april 2016 in productie gekomen. Met gebruikmaking van de nieuwe
regels hebben we daar gekozen voor Postcode 1619 als centrum, waardoor er veel ruimere
mogelijkheden voor deelname zijn ontstaan. Daar mogen nu huishoudens en kleine ondernemers
aan meedoen die wonen in de postcodes 1601, 1602, 1611, 1613, 1614, 1616, 1619 en 1693.
Intussen voeren we nu ook verkennende gesprekken over andere daken in diezelfde postcode, zodat
we eventueel meer mensen in die regio aan zonnestroom kunnen helpen.
De ervaring leert dat het steeds lange trajecten zijn die doorlopen moeten worden.
Indien u hiervan in de toekomst gebruik zou willen maken verzoeken wij u om u nu al aan te melden,
zodat we enig inzicht krijgen in de behoefte aan zonnestroom in dit gebied. Bovendien is het volgens
de regels zo, dat degene die al als lid staat ingeschreven voorrang krijgt bij de verdeling van de
zonnecertificaten. Het lidmaatschap kost € 25 éénmalig en wordt teruggestort bij beëindiging van
zijn lidmaatschap.
3.
Drechterland is nu de volgende uitdaging. Voor de installatie op het dak van de
brandweergarage in Hem moeten nog een aantal “lastigheidjes” worden opgelost en het dak is aan
de kleine kant waardoor er maar 78 panelen op kunnen. En voor het dak van Sporthal De Brug in
Oosterblokker moeten we nog een betaalbare constructeur vinden voor de berekening van de
daksterkte. Het ziet er naar uit, dat e.e.a. nog enige tijd in beslag zal nemen.
Eigenlijk zouden we graag voor Drechterland over één of meer gunstigere (grotere en nieuwere)
daken willen beschikken. Suggesties daarvoor zijn van harte welkom.
4.
In Hoorn heeft zich in het Venenlaankwartier een groep gevormd die zich ook wil inzetten
voor het realiseren van enkele daken volgens de postcoderoosconstructie. Zij hebben aangegeven
zich daarvoor te willen aansluiten bij onze coöperatie. Intussen is er een werkgroep bij elkaar
geweest, die heeft aangegeven zich enthousiast te willen inzetten en er is een gesprek geweest met

de gemeente Hoorn. De gemeente heeft meegedeeld dat we op hun steun kunnen rekenen. Er wordt
nu onderzocht of het dak van de brandweergarage aan de Nieuwe Wal geschikt is.
5.
Onze penningmeester heeft de balans over het boekjaar 2015 opgemaakt. Het jaar is met
een positief resultaat afgesloten en in oktober is de algemene jaarvergadering gepland. De leden
zullen daarvoor tijdig worden uitgenodigd.
6.

Lid worden van onze coöperatie biedt vele voordelen:
a. U heeft voorrang bij vrijkomende zonnecertificaten bij de nieuwe productielocaties;
b. Bij aankoop van zonnecertificaten draagt u bij aan een schoner milieu;
c. Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Ze zijn een directe manier om op uw
energierekening te besparen. De aanschafkosten verdienen zich in minder dan 10 jaar
terug;
d. Voor alle voordelen en voor aanmelding kunt u kijken op
www.zonnecooperatiewestfriesland.nl.

7.
U kunt via ons ook klant worden van Greenchoice, één van de meest groene
energieleveranciers, ook als u geen lid bent van onze coöperatie. Daarmee helpt u ons om in WestFriesland de zonne-energie verder te ontwikkelen en het kost u geen geld.
Greenchoice is onlangs door Customer Centric uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke
energieleverancier. Ook bij de Consumentenbond kwamen ze als beste uit de test.
U kunt zich aanmelden via onze website onder het kopje Greenchoice.
En we zitten ook op facebook: www.facebook.com/zonnecooperatiewestfriesland

Met zonnige groet,
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