


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, Techniek

Wim van Aken Algemeen bestuurslid



Afspraken online ALV:

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

• Voor deelnemerslijst: iedereen graag privé-chat (in Zoom) of een email 

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. Vaststellen verslag laatste ALV Stef Strik 

3. Update Energietransitie Ferd Schelleman

4. Stand van zaken zonneparken Paul Versteeg

5. Energieprijzen/Verzekeringen Ferd Schelleman

6. Vaststelling begroting 2022 Erik de Ruijter

7. Rondvraag & volgende ALV Stef Strik

8. Sluiting Stef Strik



2. Vaststellen verslag laatste ALV

Stef Strik



3. Update Energietransitie

Ferd Schelleman



Update Energietransitie

➢ De Regionale Energie Strategie voor de regio Holland Rijnland is 
begin juli gepubliceerd (www.wijzijnon.nl). Alle gemeenten
hebben hier nu hun reactie op gegeven. Voor Alphen zijn alle 
zoekgebieden voor wind geschrapt, eerst moet goed overleg
met bewoners plaatsvinden voordat nieuwe zoekgebieden
worden aangewezen.

➢ Provincie Zuid Holland is nog tegen wind en zonneweides in het 
Groene Hart. De ambities kunnen daardoor niet worden
gehaald.

➢ Ook de Transitievisie Warmte voor Alphen aan den Rijn ligt nu 
ter inzage. De Gemeente wil in 5 zgn. Verkenningswijken
starten met overleg met bewoners over aanpak en inzet van 
Gemeente en bewoners zelf mbt. de wijze en termijn waarop
deze wijken van het gas af kunnen. (Gemeente Alphen aan den Rijn 
aardgasvrij - Gemeente Alphen aan den Rijn)

http://www.wijzijnon.nl/
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/duurzaamheid/Aardgasvrij/Gemeente_Alphen_aan_den_Rijn_aardgasvrij


4. Stand van zaken Zonneparken

Paul Versteeg



Bijzonderheden Zonneparken

 Rijnvicus Oost en West

 Geen bijzonderheden tijdens de laatste 6 maanden

 Bij de inspectie en het schoonmaken door Zon&Co. op 21 
juni zijn er geen bijzonderheden ontdekt.

 Golfclub Zeegersloot

 Geen bijzonderheden tijdens de laatste 6 maanden

 Bij de inspectie en het schoonmaken door Zon&Co. op 21 
juni is ontdekt dat er een paneel beschadigd is door een 
golfbal. Het paneel werkt nog wel. We laten onderzoeken of 
dit paneel nog beschikbaar is en wat de kosten van 
vervanging zijn. Dit is niet afgedekt door een verzekering.



Mutaties

 Met ingang van 1 April 2021 konden certificaten

uitsluitend nog verkocht worden aan bestaande

deelnemers, dus niet meer aan nieuwe leden of leden die 

al op de wachtlijst stonden maar nog niet deelnamen.

 Na een stevige lobby is deze belemmering is sinds kort

weer opgeheven.

 Wil je meer certificaten, meld je dan aan op de 

wachtlijst, je krijgt dan voorrang.



Productie gegevens
Productieperiode: 1 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021



Rijnvicus 2021



Rijnvicus vergelijk per maand



Rijnvicus vergelijk per jaar

Tot nu toe 1,3GWh geproduceerd en 507ton CO2 aan uitstoot vermeden

t/m 10-10
startup



Zeegersloot 2021



Zeegersloot vergelijk per maand



Zeegersloot vergelijk per jaar

Tot nu toe 161MWh geproduceerd en 63ton CO2 aan uitstoot vermeden

t/m 10-10

startup



5. Energieprijzen/Verzekeringen

Ferd Schelleman



Energieprijzen/Verzekeringen

➢ We zijn overgestapt naar een andere verzekeraar omdat

deze onze de premie verhoogde naar minimaal € 2.000 

(was ca. € 1.000). Onze nieuwe verzekeraar met 

vergelijkbare voorwaarden hanteert een premie van ca. € 

1.300 (excl. assurantiebelasting).

➢ Contract met OM Nieuwe Energie is met een jaar

verlengd. De vergoeding per kWh is gelijk gebleven € 

0,045. Greenchoice bleef daar iets onder met € 0,042

➢ Volgend jaar moet ook het contract met VandeBron, 

afnemer van de elektriciteit bij GC Zeegersloot, worden

verlengd/herzien.



6. Vaststellen begroting 2022

Erik de Ruijter



Projecten

Rijnvicus-Oost, 

Rijnvicus-West & 

Golfclub Zeegersloot



Investeringskosten 2019:

Participatie

Deelnemers

2.065 panelen, 20 omvormers, elektra:  

€ 571.872 incl. montage

2.259 certificaten

à €200:  €451.800 

Externe
Financiëring 2019:

€ 178.249

Bank per 1-1-2021:

€ 79.672

Locatie panelen

Rijnvicus-West 922

Rijnvicus-Oost 922

GC Zeegersloot 221



Prognose inkomsten 2022:

Deelnemers

Energieleverancier

(afname dmv PPA)

Rijnvicus: ca. € 20.900

Zeegersloot: ca. € 5.500

2.065 panelen

Premie 4 leveranciers: € 1.800

Ledenbijdrage certificaten € 1.800

Totale Inkomsten 2021: ca. € 30.000

ca € 26.400

NB: Cijfers gebaseerd op gegevens 2019 en prognoses, circa en niet definitief



Winst en verlies 2019-2022:
Resultaten ZonopAlphen resultaat 2019 - 7mnd resultaat 2020 begroting 2021 begroting 2022

omzet (totaal inkomsten) 33.767 33.235 26.300 30.000

opbrengst energie 33.767 30.249 23.000 26.400 

overige kosten (contr+marge) - 2.986 3.300 3.600 

totaal kosten 33.810 50.654 51.666 50.953

afschrijving installatie 22.255 38.152 38.152 38.152

exploitatie (onderh+verz) 4.224 6.111 3.500 3.500 

verkoop/bureaukosten 1.935 0 1.935 1.900 

kantoorkosten (IT) 367 809 367 400 

alg. kosten  (acc+best+verz+ZoN+EA) 3.021 2.279 3.900 3.900 

onvoorzien - 0 500 500 

rentelasten e.d. 2.008 3.303 3.312 2.601 

resultaat na belastingen
-

43 -17.419 -25.366 -20.953

aflossing 5.956 10.628 10.928 10.034

afschrijving 22.255 38.152 38.152 38.152

bedrijfsresultaat ZoA 16.256 10.105 1.858 7.165



Toelichting op de begroting 2022
1. Effect hogere energieprijzen

De prijzen voor gas en elektriciteit stijgen fors.

Dat betekent:

- In de begroting is rekening gehouden met een stijging van inkomsten van 10%.

2. Voor de belasting gelden SBR regels

Dat betekent:

- De afschrijving zijn wel kosten voor de belasting. Daardoor heeft ZoA voor de belasting een negatief resultaat 

en betaalt GEEN Vennootschapsbelasting! 

- De afschrijving geeft de waardedaling van onze zonne-installaties weer. Dat is een waardedaling die de 

deelnemers lijden. Een certificaat van €200 euro uit mei 2019 is in september 2021 nog €169 waard.

- De afschrijving is voor ZonopAlphen dus geen betaling.

3. Effect extra aflossing 2021 bij SVn

ZonopAlphen heeft in augustus 2021 een bedrag van €15.000 euro versneld en boetevrij afgelost. Dat is ongeveer 

10% van de resterende schuld bij SVn.

Dat betekent:

- De rentelasten over 2022 dalen met ongeveer 10% extra.

- De aflossing is lager omdat het hoofdschuld lager is. Dat leidt tot een lagere aflossing van ongeveer 10%.



Goedkeuren begroting 2022

Het bestuur verzoekt de leden om de begroting 2022 

goed te keuren



7. Rondvraag, Volgende ALV

Stef Strik



8. Sluiting

Stef Strik


