


1. Welkom & Opening
Stef Strik Voorzitter



Bestuur Zon op Alphen:

Bestuur:

Stef Strik Voorzitter

Ferd Schelleman Secretaris

Erik de Ruijter Penningmeester

Paul Versteeg Leden admin, Website, PM, Techniek

Wim van Aken Projectmanagement, Techniek



Afspraken online ALV:

Stef Strik

• Deze ALV is online, daarom zijn er een aantal afspraken nodig. 

• Voor deelnemerslijst: iedereen graag privé-chat naar Wim van Aken (wim.van.aken@energiekalphen.nl)  

sturen met voornaam (optioneel), voorletters en achternaam.

• Erik de Ruijter is de Zoom-organisator. Hij zet de microfoons van de deelnemers uit om achtergrondgeluiden

te beperken.

• Deelnemers geven via handopsteken aan dat zij iets willen inbrengen. Zodra zij het woord krijgen wordt hun

microfoon aangezet.

• Ook via chatberichten kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt.

mailto:wim.van.aken@energiekalphen.nl


2. Agenda

1. Welkom en opening, agenda Stef Strik

2. Presentatie Urgenda Marjan Minnesma

3. Vaststellen verslag laatste ALV Stef Strik 

4. Jaarverslag ZoA 2020 Paul Versteeg

5.  Financiën Erik de Ruijter

6. Ontwikkelingen 2020 Erik de Ruijter

7. Rondvraag & volgende ALV Stef Strik

8.  Sluiting Stef Strik



3. Vaststellen verslag laatste ALV

Stef Strik



4. Jaarverslag ZoA 2020

Paul Versteeg 



Bijzonderheden Zonneparken

 Rijnvicus Oost en West

 Geen bijzonderheden

 Golfclub Zeegersloot

 Er waren wat uitvallen van de communicatie met een van de 

twee omvormers. 

 Dit is uiteindelijk verholpen in samenwerking met de 

installateur en de leverancier die nieuwe firmware geladen 

heeft. De laatste melding was op 4 december 2020.

 Dit had verder geen consequenties omdat de productie 

doorging en de meetgegevens opgeslagen worden en later 

gewoon beschikbaar waren.



Mutaties

 In 2020 hebben 8 deelnemers hun certificaten overgedragen
aan andere deelnemers.

 Het gaat in totaal om 34 certificaten.

 Deze 34 certificaten zijn aangeboden aan en verdeeld over 15 
leden die op de wachtlijst stonden.

 Met ingang van 1 April 2021 kunnen certificaten uitsluitend nog
verkocht worden aan bestaande deelnemers, dus niet meer aan
leden die op de wachtlijst staan of komen.

 De deelnemers hebben nog steeds belangstelling voor meer
certificaten, we verwachten dan ook nog geen problemen met 
het overdragen van certificaten van deelnemers die bijv. 
verhuizen.

 Wil je meer certificaten, meldt je dan aan op de wachtlijst, je 
krijgt dan voorrang.



Teruggave Energiebelasting

 Dit zal in de komende weken gaan plaatsvinden.

 Kijk ajb goed of alles klopt, er kunnen fouten gemaakt worden.

 Vouchers moeten door de deelnemers zelf naar de leveranciers 

gestuurd worden.

 Het komt ook voor dat leveranciers de gekregen data niet 

verwerken, vraag er naar als het te lang duurt.

 Communicatie met de leveranciers gaat het best via de speciale 

email adressen die op de website van ZoN staan.

 Wij zelf kunnen hier helaas niet bij helpen.



Margevergoeding

 Voor 30 Leden heeft Zon op Alphen de margevergoeding

van de energieleveranciers in 2020 ontvangen.

 Als wij die margevergoeding niet kregen was de oorzaak

over het algemeen dat het contract met een korting voor

het eerste jaar afgesloten was.

 De overige deelnemers betaalden een ledenbijdrage.



Inning van de Ledenbijdrage in 2021

 In de loop van juni zullen de facturen uitgestuurd gaan worden.

 Ter herinnering, neem je je energie af bij een van de 

leveranciers met 3 sterren krijgen wij een premie van de 

leverancier. Er zijn echter uitzonderingen!

 De beslissing ligt geheel bij de leveranciers, daar hebben wij 

geen enkele invloed op.

 Krijgen wij die premie voor een deelnemer niet, stellen wij een 

bedrag van €1,50 per certificaat tot een maximum van €15,00  

per jaar in rekening als afdekking van de kosten.



Productie gegevens
Productiejaar: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020



RijnvicusWest Oost

Meterstanden opgenomen door Kenter in kWh 

Verbruik Teruglevering

Januari 1.4 -4434.8

Februari 1.6 -8569.8

Maart 2.2 -24006.4

April 1.8 -38010.4

Mei 1.6 -50364.2

Juni 2.6 -41410.6

Juli 2.4 -38651

Augustus 2.6 -35727.8

September 2 -23939.6

Oktober 2.8 -10327.6

November 2.6 -6215

December 2.6 -3347.2

-285.004

Verbruik Teruglevering

Januari 1.8 -4418

Februari 2.4 -8458.4

Maart 2 -23737

April 1.8 -37617.2

Mei 1.8 -50234.6

Juni 2.2 -41637.4

Juli 2.8 -38058.8

Augustus 2.4 -35534.8

September 1.8 -23843.2

Oktober 2.6 -10262

November 2.6 -6079.4

December 2.4 -3330.6

-283.211



Zeegersloot

Telwerk 1 verbruik Dal

Telwerk 2 verbruik Normaal

Telwerk 3 teruglevering Dal

Telwerk 4 teruglevering Normaal

Totale teruglevering 62.166 kWh

Gegevens Vandebron



Teruglevering per certificaat

 Rijnvicus Oost

 285.004 kWh/ 1008 certificaten = 282,74 kWh

 Rijnvicus West

 283.211 kWh/ 1008 certificaten = 280,96 kWh

 Golfclub Zeegersloot

 62.166 kWh/ 243 certificaten = 264,40 kWh

 Dit is allemaal ruim boven de berekende opbrengst van 250kWh 

door de installateur. 



Er zijn verschillen in de opbrengsten

 Rijnvicus Oost :  282,74 100%

 Rijnvicus West :  280,96 -0,63%

 GC Zeegersloot:  264,40 -6,5%

 De productie per certificaat is op GC Zeegersloot

significant lager dan op Rijnvicus.

 De productie op Rijnvicus-Oost is in 2020 iets hoger dan 

voor Rijnvicus West, zoals ook in 2019 het geval was.



Oorzaak

 Toelichting opbrengstverschillen door Zon&Co.

 Een onderzoek naar de verschillen bracht aan het licht dat 
bij deze (op zich al complexe) berekening met het 
programma PV*Sol de ondergrond van de panelen niet wordt 
meegenomen.

 De witte dakbedekking op het Rijnvicus dak zorgt ervoor dat 
de panelen veel koeler blijven, waardoor ze meer kunnen 
produceren. 

 De panelen op het metalen golfplaat dak van de driving
range worden heter dan normaal en produceren daardoor 
minder.

 We blijven de verschillende opbrengsten nauwgezet 
monitoren.



5. Financiën Zon op Alphen

Erik de Ruijter



Financiën Zon op Alphen

 Op dit moment heeft de coöperatie één project.

 Rijnvicus-Oost + Rijnvicus-West + GC Zeegersloot

Project Rijnvicus-Oost, 

-West & GCZ



Schema Jaarlijkse inkomsten

Deelnemers ZoA

Energieleveranciers

OM|Nieuwe energie en 

VandeBron (via PPA)

Verkoop energie

2.065 panelen

Margevergoeding Leveranciers

Ledenbijdrage certificaten



Winst- en verliesrekening 2020



Resultaat 2020 voor en na afschrijvingen

Resultatenanalyse

De resultaten analyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in 

De Jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot 

de omzet. Het boekjaar 2020 wordt vergeleken met 2018/2019.

Voor de leden is het resultaat vóór de afschrijvingen van belang. Het resultaat na afschrijvingen is 

min € 17.417, zoals hiervoor te zien is. De afschrijvingen à € 38.152 achterwege gelaten betekent 

dit een winst van €20.735.



Balansoverzicht 2020



Verslag

Kascontrole

commissie



Aanwending deel eigen vermogen

ZonopAlphen heeft lening bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Per 2020 resteert nog een lening van €161.664; in 2020 is €10.629 afgelost.

De lening is verstrekt via de gemeente Alphen aan den Rijn en komt uit het budget van de 

gemeente bij SVn voor verduurzaming. De gemeente stelt het op prijs als ZonopAlphen de lening 

deels aflost zodat budget van de gemeente vrijkomt voor nieuwe duurzaamheidsprojecten.

Gezien de wens van de gemeente en het eigen vermogen is er ruimte om een extra aflossing 

op de SVn lening toe doen. Het bestuur stelt voor een bedrag van max. €15.000 extra af te lossen. 

Over het precieze bedrag zullen we met SVn en gemeente overleggen.



6. Ontwikkelingen 2020

Erik de Ruijter



Ontwikkeling energiebelasting

 De energiebelasting op elektriciteit gaat de komende Jaren omlaag met 
ca. € 0,004 per kWh per jaar, en met totaal € 0,024 (€ 0,03 incl. BTW)

 Dit betekent een vermindering van ca. 25% aan teruggave energiebelasting
per certificaat, dus van ca. € 30 naar ca.€ 22,50.

 In 2021 komt er een nieuwe regeling voor postcoderoosprojecten op basis van 
subsidie. Tarieven en ingangsdatum zijn nog niet bekend.

 Er komt geen overgangsregeling voor lopende postcoderoosprojecten (Brief 
Min. EZ van 25 mei jl. aan de Tweede Kamer

Jaar Energiebelasting Verlaging EB incl. BTW

2020 € 0.0977 € 0,1182   

2021 € 0.0928 € 0.0049 € 0,1123

2022 € 0.0892 € 0.0036 € 0,1079

2023 € 0.0857 € 0.0035 € 0,1037

2024 € 0.0817 € 0.0040 € 0,0989

2025 € 0.0777 € 0.0040 € 0,0940

2026 € 0.0737 € 0.0040 € 0,0892

2027 € 0.0737 € 0.0000 € 0,0892

2028 € 0.0747 -€ 0.0010 € 0,0904 



•

7. Rondvraag

Volgende vergadering
dinsdag 12 oktober 2021

8. Sluiting

Stef Strik


