Samenvatting Vragen en Toelichting
Bijeenkomst (toekomstige) leden Groenkracht Groenlo
14-6-2016 in De Bron
Basis van de informatieverstrekking tijdens deze avond was de presentatie van Gerard Kamp
(projectleider postcoderoos) en Dominic Monasso (Tenten Solar).
Vragen en toelichting:
1. Algemeen:
1.1. Is de subsidie reeds toegekend?
Ja, zowel de ondersteuning door de gemeente. In totaal €17.000. Als ook de 20% van de
provincie. Deze staan voor een behoorlijk deel reeds op onze rekening.
1.2. Lidmaatschapskosten
Die zijn €25 per jaar, waarvan €15 voor het postcoderoosproject zijn.
1.3. Wanneer start de productie?
We richten ons op 1 september, maar zijn hierin nog van verschillende factoren
afhankelijk, zo als bij voorbeeld het aansluiten door Liander op het net.
2. AGEM
2.1. Bij overstap komen boeteclausules aan de orde. Neemt AGEM die over?
Op voorwaarde dat de overstapper tenminste een 3jaar contract afsluit neemt AGEM
maximaal €100 over.
2.2. Ondersteunt AGEM bij de overstap?
Na de aanvraag regelt AGEM het opzeggen van de huidige leverancier.
2.3. Wat is het beste moment van overstappen?
z.s.m.: Dan kan AGEM ook het verbruik nu al meenemen in de verrekening.
AGEM-leden worden bij start van de productie gevraagd om meterstanden door te geven.
Dan kan op dat moment productieperiode en moment van jaarrekening gelijk worden
getrokken.
3. De installateur
3.1. Moeten alle zonnepanelen evenredig in de zon liggen?
Als er 1 in de schaduw ligt, hebben de andere panelen er last van. Kunst is om te
voorkomen, dat er 1 in de schaduw ligt voor een deel van de tijd (toelichting op luchtfoto
van Kringloop Aktief)
3.2. Wat is de levensduur van de panelen?
Die is ruim 30 jaar, van de omvormers is dat 15 jaar. Er wordt 15 jaar garantie gegeven
voor de installatie.
3.3. Hoe neemt de opbrengst door de jaren af?
In 10 jaar loopt die terug naar 90%, in 15 jaar naar 80%. Onderhoudt en reinigen houdt
de opbrengst zo goed mogelijk op niveau.
Aan de installateur is gevraagd de opbrengst naar behoren te garanderen.
3.4. Hoe wordt afgeschreven?
Dat doen we lineair over 15 jaar. De actuele regeling is 15 jaar gegarandeerd; dat volgen
we.
Indien de regeling toch wordt verlengd gaan de leden samen besluiten hoe verder.
Productie mag in principe voort worden gezet.
4. De coöperatie
4.1. Was er een andere mogelijkheden dan lidmaatschap en certificaten op naam te zetten? In
geval van overlijden en dat certificaten over gaan op erfgenamen, blijft een huisgenoot
zonder vruchtgebruik van de panelen achter.
De regeling vereist stellen op naam. Huisgenoten en erfgenamen blijven niet zonder
vruchtgebruik achter. Ze erven gewoon de certificaten en de daarna verbonden rechten
[binnen de kaders van de regeling, zoals wonen binnen de postcoderoos].
4.2. Kan men eventueel ook later instappen?
Deze ronde sluit uiterlijk komende vrijdag. Daarna zijn de certificaten onder voorwaarden
wel verhandelbaar. Iemand die dan via deze weg instapt kan alleen de resterende tijd van
die 15 jaar nog gebruik maken van de postcoderoosregeling.
Het is niet uit te sluiten dat de belastingdienst op enig moment beperkingen op de
verhandelbaarheid oplegt; b.v. dat alleen bestaande leden nog certificaten bij mogen
kopen.
4.3. Sluiting inschrijving in deze ronde
Zaterdag 12:00 uur wordt de stand van zaken opgemaakt zodat de opdracht aan de
leverancier geconcretiseerd kan worden.

5.

6.

4.4. Artikel 19 van de statuten: Kunnen leden in de winst van de coöperatie delen?
De coöperatie is van de leden. Leden besluiten via de Algemene Ledenvergadering wat
met de winst gebeurt, met uitzondering van het 1/5 deel dat voor reserve wordt bestemd.
4.5. Certificaten horen bij het bij de belastingdienst op te geven vermogen.
Klopt. Echter, het is een groene belegging, dus wordt niet belast.
Overeenkomst
5.1. Komt voor de contributie een factuur
Zowel voor de contributie als ook voor de panelen komen (aparte) facturen.
5.2. Staat de ledencontributie los van AGEM?
Ja. Iedereen betaalt €25 contributie.
De €15 hierin voor de postcoderoos wordt bij AGEM-leden (later) door AGEM gedekt.
5.3. Wordt de belastingteruggaaf ondanks de heffingskorting die ook op mijn afrekening van de
Nuon staat toegekend?
Ja.
5.4. Overmaken van het geld voor 1 juli: Welke zekerheden hebben de leden na het storten
van het bedrag?
Theo Sprenkeler is penningmeester. Voor bedragen boven €500 moeten 2 bestuursleden
tekenen om een transactie bij de bank te activeren.
Verder: Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die (niet verwijtbare)
fouten van het bestuur dekt.
5.5. Als er een nieuw project komt: zijn de huidige leden dan preferent boven nieuwe leden?
Hier is nog niets over gezegd; dus dat is dan aan de leden om samen over te besluiten.
5.6. Wat is zinvol, om aan certificaten te kopen? 80%?
Dat hangt van de eigen plannen af: wil men in de toekomst energie besparen, dan is het
zinvol om niet gelijk aan het huidig verbruik aan te schaffen. Denkt men eventueel een
elektrische auto aan te schaffen, dan kan men beter iets ruimer gaan zitten. Deze
overwegingen moet men zelf doen.
5.7. Hoe loopt de communicatie over het doorgeven van de meterstanden?
Er zal via de email een bericht worden verstuurd.
5.8. Heeft iemand bezwaar er tegen dat AGEM namens Groenkracht deelnemer benaderd?
(geen melding vanuit de zaal)
5.9. Heeft meedoen aan dit project effect op het energielabel van het huis?
Nee.
5.10.
Hoeveel tijd heeft AGEM nog om een overstap te regelen?
Dat kan binnen ca. 1 á 2 dagen na aanvraag.
Via de website kan ook vooraf worden aangegeven per welke datum men over wenst te
stappen.
5.11.
Wat gebeurt er als er meer wordt geproduceerd dan wat men afneemt bij de
energieleverancier?
Over dit deel ontvangt men geen teruggaaf van de energiebelasting.
Overige vragen
6.1. Worden er voldoende panelen afgenomen?
Er is nu een plan voor 952 panelen. De inschrijving hiervoor wordt vanavond niet gehaald.
6.2. Advies van Hans: schaf 110% panelen aan (ten opzichte van je verbruik) en verkoop het
surplus later eventueel.
6.3. Wanneer sluit de inschrijving definitief?
Zaterdag, 18 juni 2016, 12:00 uur
6.4. Wat gebeurt met de paneelprijs als er minder worden afgenomen?
De certificaatprijs verandert niet.

