


1. Welkom & Opening
Stef Strik Voorzitter



Inleiding

André Dippel directeur

OM | nieuwe energie



Bestuur Zon op Alphen:

Bestuur:

Stef Strik Voorzitter

Ferd Schelleman Secretaris

Erik de Ruijter Penningmeester

Wim van Aken Algemeen bestuurslid



2. Agenda

1. Welkom en opening, agenda Stef Strik

2. Spreker: André Dippel

3. Vaststellen verslag laatste ALV Stef Strik 

4. Wijziging samenstelling bestuur  Stef Strik

5. Econobis Paul Versteeg

6. Stand van zaken zonneparken Paul Versteeg

7. Financiën Erik de Ruijter

8. Rondvraag & volgende ALV Stef Strik

9. Vaststelling volgende ALV Stef Strik

10.Sluiting Stef Strik



2. Spreker

André Dippel

Directeur om | Nieuwe Energie



3. Vaststelling verslag laatste ALV

Stef Strik



4. Wijziging samenstelling bestuur

Ferd Schelleman draagt de functie secretaris over aan Wim van Aken

Paul Versteeg heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, blijft wel actief



5. Econobis

Paul Versteeg



Transitie Ozon naar Econobis

 Ozon is het IT-systeem van Zon op Nederland (ZoN).

 Econobis is het IT-systeem van Energie Samen.

 Zon op Nederland is opgegaan in Energie Samen.

 We hebben in het begin veel tijd en ook geld in Ozon geïnvesteerd om de 
soms bijzondere situatie (ledenbijdrage) die wij hebben te kunnen 
automatiseren.

 Met de support van ZoN kon ik lezen en schrijven en had over het 
algemeen prompt een antwoord als er vragen waren.

 Wij zijn nog steeds een van de grootste coöperaties, dus men luisterde 
goed naar ons.

 Ook de administratieve kant was prima in orde. Ik gaf de wijzigingen, b.v. 
voor Certificaat overdrachten door, en die werden prompt verwerkt. De 
betreffende leden kregen van ZoN een factuur of credit nota.



Transitie Ozon naar Econobis

 De teruggave van de energiebelasting werd helemaal door ZoN gedaan, 

inclusief de controle op de gegevens, het opsturen van de data naar de 

energieleveranciers en het aanmaken van Vouchers.

 In de gebruikersomgeving konden leden en deelnemers veel informatie 

zien, die goed verzorgt werd, en ook zelf konden veranderen.

 ZoN controleerde de gegevens regelmatig en stuurde deelnemers een 

berichtje als er iets niet klopte.

 De website van ZoN staat boordevol goede informatie, met oa. Informatie 

over deelnemende  energieleveranciers.

 Wij waren tevreden met deze support en de gebruikersomgeving en de 

kosten die wij daarvoor moesten betalen.



Transitie Ozon naar Econobis

 Begin van dit jaar werden wij geïnformeerd dat er een transitie van Ozon 

naar Econobis gepland was.

 Helaas werden we het mes op de keel gezet om al op 1 april over te stappen, 

alhoewel we al wisten dat Econobis nog niet klaar was en zeker niet alle 

functionaliteit zou hebben.

 Na de migratie van de Ozon data naar Econobis hebben we veel fouten 

ontdekt, en kregen we te maken met een enorm leerproces.

 We moeten met Econobis nu bijna alle transacties zelf gaan doen met een 

systeem dat voor ons nieuw is en ook nog niet klaar is.

 Er zijn ongeveer 64 coöperaties van Ozon naar Econobis overgezet, en die 

hebben allemaal hetzelfde probleem, en genereren enorm veel vragen.

 Daarbuiten waren er al veel coöperaties die al vanaf het begin met Econobis 

moesten werken, en die ook veel vragen hebben.



Transitie Ozon naar Econobis

 Inmiddels hebben we na weken van proberen, testen, vragen stellen en 
procedures veranderen het werken met Econobis al aardig onder de knie, 
maar lopen nog steeds tegen problemen aan.

 Dat het systeem nog niet klaar is blijkt uit de lange tijd die men nodig heeft 
om de energiebelasting te verwerken. Er is nu al minstens 4 weken vertraging 
omdat het systeem fouten had die na weken zoeken nog niet op te lossen 
waren, en men de verwerking maar met de hand is gaan doen.

 De gebruikersomgeving/het portaal is volkomen anders dan Ozon. Leden en 
deelnemers kunnen veel minder zelf wijzigen, dat moeten wij voor hun doen, 
en er staat bijna niets aan gegevens over de productie of certificaten ter 
beschikking. Daarnaast staan er fouten in de overgenomen gegevens.

 Veranderingen voor verhuizing, certificaten of energieleverancier moeten nu 
via de speciale formulieren die we gemaakt hebben en op onze website staan 
(bij Veel Gestelde Vragen) gemeld worden. Stuur niet zo maar een e-mail, dat 
kost ons te veel extra tijd.



Toegang tot het Portaal

 Op 23 mei hebben alle ca 210 leden en deelnemers een email gekregen met 

de uitnodiging om de toegang tot hun portaal te activeren.

 Op dit moment zijn er nog steeds 102 deelnemers die zich nog niet bij het 

portaal aangemeld hebben, en dus ook niet gecontroleerd kunnen hebben of 

hun informatie nog wel klopt. 

 Dit kan consequenties hebben voor het terugkrijgen van de energiebelasting!

 Het aanleveren en het op de laatste stand houden van de gegevens is de 

verantwoording van de deelnemers zelf.



Transitie Ozon naar Econobis

 Twee sleutel mensen van ZoN hebben zich inmiddels zelfstandig gemaakt (ZADDP 

B.V.) en bieden diensten aan die we vroeger bij ZoN inkochten, maar Energie 

Samen niet heeft.

 Wij hebben inmiddels op onze eigen website weer de productiegegevens staan, en 

krijgen weer meldingen als er iets met het ophalen van de data niet in orde is.

 De productie per deelnemer/certificaat en de dagprijs zijn niet beschikbaar in het 

portaal.

 Wij hebben ZADDP zo ver gekregen dat ze deze informatie nu ons weer ter 

beschikking stellen, samen met de productiegegevens.

 Deze gegevens zijn te zien op onze website onder Projecten/Productie Informatie.

 Woensdag 8 juni 12:00 uur gaat zonopnederland.nl uit de lucht en gaat over naar 

zonmonitor.nl

http://zonopnederland.nl/
http://zonmonitor.nl/




Transitie Ozon naar Econobis

 Wat zijn een paar van de verbeteringen die Econobis wel heeft?

 Het ingebouwde e-mail systeem is een grote verbetering. We kunnen nu onderling 
beter zien wat er allemaal aan mail verkeer is, en ook taken toewijzen. Er is een 
archief.

 Het e-mail systeem maakt gebruik van templates waardoor het eenvoudiger is om 
uitgebreide en persoonlijke e-mails te maken en te versturen.

 We hoeven niet meer Mailchimp te gebruiken voor grote mailings. Daardoor is het 
makkelijker mutaties van leden te doen omdat we nu nog maar één databank 
hebben.

 We kunnen nu ook verschillende documenten in de databank zetten en daar 
beheren. Sommige kunnen we op het portaal zetten.

 We kunnen nu zelf veranderingen aanbrengen in de Contact databank. Dat moeten 
we nu ook, vanwege verhuizingen, certificaten, wijzigen van energieleverancier.

 We kunnen (moeten) nu zelf facturen en credit nota’s maken en uitsturen, en het 
registreren (niet het volgen) van de betalingen is nu mogelijk.

 De financiële kant is wat makkelijker geworden, alhoewel nog niet geïntegreerd.



Hoe nu verder?

 We rapporteren alles wat we vinden bij de support groep.

 We gaan deelnemen aan de Gebruikersraad voor Econobis.

 Daarmee kunnen we proberen invloed uit te oefenen op wat belangrijk is

 Veel is afhankelijk van het budget dat alle coöperaties ter beschikking stellen.

 De eerstvolgende Zoom meeting is op donderdag 9 juni.

 We proberen jullie op de hoogte te houden van wat er gaande is.

 Dit doen we via onze eigen website.

 Kijk dus eerst bij Actueel of bij Veel Gestelde Vragen voordat je een e-mail gaat 

sturen.

 Dit gebeurd nu nog steeds erg vaak en kost ons onnodig veel tijd.



5. Stand van zaken Zonneparken

Paul Versteeg



Bijzonderheden Zonneparken

 Rijnvicus Oost en West

 Stormschade

 Golfclub Zeegersloot

 Geen bijzonderheden



Stormschade Rijnvicus



Stormschade Rijnvicus



Stormschade Rijnvicus

Dick van Leeuwen bij het vastleggen van de schade



Stormschade Rijnvicus

 Op 4 maart door Zon & Co panelen provisorisch vastgezet.

 Op 17 maart inspectie Ferd en Dick en alles door Zon & Co definitief op de 

plaats geschoven en waar nodig gerepareerd.

 Extra ballast is aangebracht.

 Kosten 628,72 incl. BTW

 Deze kosten konden we niet bij de verzekering claimen vanwege het eigen risiko.



Mutaties Certificaten in 2022

 Beïndiging deelname:

 14 + 5 certificaten zonder opgave

 10 door panelen op eigen dak

 Verhuizing binnen PCR:

 5 certificaten (ruil)

 Verhuizing buiten PCR:

 5+5+15 certificaten (15 van moeder naar dochter)

 Tot nu toe zijn in totaal 59 certificaten overgedragen

 Alle certificaten waren van de Rijnvicus PCR’s.



Mutaties Certificaten - Correctie

 Door een fout van mij in heb ik in 2021 8 certificaten aangeboden aan 

deelnemers die buiten hun PCR gebied lagen.

 Dit betrof twee deelnemers met elk 2 certificaten en een met 4.

 Dit heb ik in februari 2022 ontdekt

 Deze certificaten zijn toen geruild met andere deelnemers zodat ze weer in hun 

PCR kwamen en weer deel konden nemen.

 De drie deelnemers hebben een schadevergoeding gekregen voor de gemiste 

restitutie van hun energiebelasting en de waardevermindering. (44 Euro per 

certificaat)

 Totale compensatie:  352 Euro.



Productie gegevens

Rijnvicus O+W: totaal opgewekt 1,58 GWh (11,3 MWh per maand)

Zeegersloot : totaal opgewekt 192 MWh (1,6 MWh per maand)



Rijnvicus 2021



Rijnvicus vergelijk per kwartaal



Zeegersloot 2021



Zeegersloot vergelijk per kwartaal



Opbrengsten Zeegersloot

 De productie van Zeegersloot is wat minder 

dan we bij de certificaat verdeling berekend 

hadden. Daarbij hebben we ook een 

beschadigd paneel waarvan de productie lager 

zal gaan worden en wat we niet zo maar 

kunnen vervangen.

 De productie van de beide Rijnvicus velden 

zijn beter dan we berekend hadden.



Opbrengsten Zonneparken
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Administratieve verschuiving

 Als we 14 certificaten bij Zeegersloot administratief 

weghalen en die verdelen en 7 stuks bij Rijnvicus-Oost en 

–West toevoegen is de productie beter in balans.



Verschuiving van Certificaten
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Tuning opbrengsten Zeegersloot

 Het voorstel aan de vergadering is om toestemming te 

verlenen om 14 certificaten van Zeegersloot 

administratief over te hevelen naar de beide Rijnvicus 

PCR’s (elk 7) zodat de opbrengsten in de toekomst meer in 

balans zijn.



Extra Monitoring Services

 ZADDP biedt extra monitoring services aan die interessant voor ons zijn.

 1. Berekening van productie per KWp per maand en per jaar
2. Benchmarking met Zuidwaarts georiënteerde systemen
3. Benchmarking met KNMI-meetstations o.b.v. instralingsdata
4. Maand of kwartaalrapportage van benchmarking
5. Melding onderproductie op basis van grenswaarden na 7 dagen (bijvoorbeeld als een 
omvormer is uitgevallen)
6. Reinigingsadvies
7. Vaststelling reinigingseffect o.b.v. kWh-waarde (SDE, PCR, SAM en SCE) en
reinigingskosten

 De kosten hiervoor zijn 172/jaar elk voor RV-Oost en –West, en 130/jaar voor Zeegersloot.

 Minimale contractduur is 3 jaar, waarna elk jaar verlengt wordt. Opzeggen 2 maanden voor 
verlenging.



Extra Monitoring Services

 Gaat de vergadering akkoord met het aanschaffen van deze extra monitoring 

services? 



7. Financiën

Erik de Ruijter



1.

1. Jaarrekening 2021

2. Verklaring van kascontrolecommissie en decharge

3. Beëindigen Ledenbijdrage

4. Bestemming overschot exploitatie 2021 en 2022

5. Vernieuwing PPA’s door Ferd Schelleman

Contracten verkoop opgewekte energie



Schema Jaarlijkse inkomsten

Deelnemers ZoA

Energieleveranciers

OM|Nieuwe energie en 

VandeBron (via PPA)

Verkoop energie

2.065 panelen

Margevergoeding Leveranciers

Ledenbijdrage certificaten



Jaarrekening 2021



Winst- en verliesrekening 2021



Resultaat 2020 voor en na afschrijvingen

Resultatenanalyse

De resultaten analyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in 

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

de omzet. Het boekjaar 2021 wordt vergeleken met 2020.

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

min € 20.616, zoals hiervoor te zien is. De afschrijvingen à € 38.152 achterwege gelaten betekent 

dit een winst van €17.536.



Balansoverzicht 2021



Verklaring van kascontrolecommissie en 

decharge



Verslag

Kascontrole

commissie



Beëindigen Ledenbijdrage



Ledenbijdrage

• De administratie van ZonopAlphen is per januari 2022 overgegaan van 

OZON naar Econobis. 

• Econobis kan de geautomatiseerde facturering van de deelnemersbijdrage 

niet ondersteunen/uitvoeren.

• Het bestuur heeft besloten de ledenbijdrage af te schaffen.

• Daar zijn meerdere redenen voor:

- Handmatige administratie van de ledenbijdrage vraagt onevenredig veel inzet 

van vrijwilligers

- Afschaffing is voor veel leden een bescheiden compensatie voor de verlaging 

van de teruggave energiebelasting

- De coöperatie kan de gederfde inkomsten opvangen.



Bestemming overschot exploitatie 2021

Overschot exploitatie 2022



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.

Bestemming overschot exploitatie 2021



Aanwending deel eigen vermogen
Per juni 2022 zijn de lopende contracten voor de verkoop van de opgewekte energie 

verlopen. Het bestuur neem voor 1 juli een besluit over de partijen aan wie ZonopAlphen 

de komende periode de energie verkoopt. Ferd Schelleman gaat daar op in.

De huidige verkoopprijzen van de energie die ZonopALphen opwekt liggen substantieel hoger dan 

voorheen. Omdat ZonopAlphen die extra inkomsten niet nodig heeft voor de eigen exploitatie is het 

idee om een uitkering aan de leden te doen. Zo’n een uitkering kan de verlaging van de teruggave 

energiebelasting over 2022 in 2023 voor een deel compenseren. Formeel is dit een dividend-

uitkering. Daarover moet ook belasting betaald worden, die de leden via hun eigen aangifte weer 

terug krijgen.

Het bestuur heeft met directeur André Dippel van OM/Nieuwe energie kort overlegd of zo een actie 

van ZonopAlphen en andere coöperaties via OM Nieuwe energie gecoördineerd kan worden.

Het bestuur vraagt aan de leden mandaat om:

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een uitkering aan de leden van de ‘overwinst’ 

door hoge verkoopprijzen van de energie

- Daartoe samen te werken met OM / nieuwe energie en andere coöperaties

- Een voorstel voor te bereiden voor de leden ter besluitvorming in de najaarsvergadering 2022.

Bestemming overschot exploitatie 2022



Vernieuwing PPA’s

Contracten verkoop opgewekte energie 

Ferd Schelleman



Uitvraag bij 3 energieleveranciers

 Bij 3 energieleveranciers een voorstel voor een nieuwe PPA opgvraagd: 
VandeBron, OM | nieuwe energie en Greenchoice.

 VandeBron wil geen projecten meer contracteren en heeft geen voorstel 
gedaan.

 Greenchoice voorstel: PPA voor minimaal 3 jaar, tarief € 0,137/kWh op basis 
van variabel consumententarief minus € 0,0165

 OM | nieuwe energie voorstel: Variabele PPA met maandelijkse 
tariefsaanpassingen, uitgaande van 62,5% van de EPEX, met een maximaal 
tarief van € 0,121. Dus bij stijging EPEX, geen stijging van het tarief.

 Vanwege lidmaatschap OM | nieuwe energie gecheckt of hun tarieven nog 
wijzigen. Op de ALV van 8 juni (morgen) zal een nieuw voorstel voor de 
tariefsberekening worden voorgelegd.



Voorlopige conclusie:

 Greenchoice past het tarief aan per 1 juli as. zoals dat ieder half jaar zal 

blijven gebeuren.

 Voorlopige conclusie is om nu een kortlopende PPA met OM | nieuwe energie 

af te sluiten tot 1 juli as. Verlenging van de PPA voor Rijnvicus Oost en West 

en nieuwe PPA van 1 maand voor GC Zeegersloot.

 Eind juni beslissen we tussen Greenchoice en OM | nieuwe energie op basis 

van de tarieven die per 1 juli zullen gelden.



8. Rondvraag

Stef Strik



9. Volgende ALV

Stef Strik



10. Sluiting

Stef Strik


