Nieuwsbrief mei 2020 Groenkracht Groenlo.
Postcoderoos 3, dak 4 en 5.
Allereerst een welkom aan onze nieuwe leden. 44 mensen hebben zich ingeschreven voor 603
certificaten op het nieuwe postcoderoos project aan de Hartebroekseweg. Op die daken kunnen
we maximaal 650 certificaten (566 panelen) kwijt. Omdat er in de afgelopen vier jaar steeds
extra vraag komt om mee te kunnen doen hebben we besloten de daken vol te leggen. Dat
betekent dat we voor 47 certificaten nog een koper moeten vinden. Voor de niet verkochte
certificaten hebben we een particuliere investeerder gevonden die ze zo lang koopt tegen
vergoeding van wat de verkoop van de stroom van dat deel opbrengt. Wanneer er een koper is
gaan ze voor dezelfde prijs weer naar Groenkracht en vervolgens naar het nieuwe lid.
We hopen nog in juni te kunnen starten met de productie op de twee daken aan de
Hartebroekseweg. Dat wordt wel krap want we hebben net bericht gehad dat de aansluitingen
om de stroom te leveren pas in week 25 gepland zijn.
Ook voor dit postcoderoos project geeft de Provincie Gelderland een subsidie van 20% van de
kosten. Een voorwaarde daarvoor is wel dat er minimaal 50 deelnemers aan het project moeten
zijn. Daar gaan we niet helemaal aan komen. We mogen de deelnemers ook aanvullen met
donateurs tot we aan de 50 leden zijn. Iemand die al certificaten heeft in dit nieuwe project kan
uiteraard geen donateur zijn. Leden die certificaten hebben in vorige projecten kunnen dat wel.
Je bent al donateur voor € 50. En als je dat graag wilt kunnen we die € 50 euro na 5 jaar ook nog
terugstorten. Allemaal volgens de regels van de Provincie Gelderland. We hebben nog een stuk
of wat donateurs nodig. Wie meldt zich? info@groenkracht-groenlo.nl

Jaarvergadering/jaaroverzicht.
Wij zouden op 9 mei onze jaarvergadering houden en u dan bijpraten over hoe 2019 verlopen is
voor Groenkracht. Dat gaat niet. Daarom een korte samenvatting in deze nieuwsbrief.
Op de vorige jaarvergadering trad Paul Wallerbos af als voorzitter en bestuurslid om
belangenverstrengeling tussen zijn werk in de politiek en zijn werk voor Groenkracht te
vermijden. De huidige bestuurssamenstelling is: Wil van Lith voorzitter, Gerard Kamp secretaris,
Theo Sprenkeler penningmeester, Martin Wijgerink, Hans Klein Gunnewiek. Daarnaast hebben
we nog een aantal mensen die ons helpt met raad en daad bij activiteiten als een energiebeurs.
Op 21 september 2019 hielden we een energiebeurs. De opzet was mensen uit Groenlo en
omgeving kennis laten maken met allerlei zaken die energie neutraal worden bevorderen en die
de CO2-uitstoot helpen verminderen. Diverse regionale ondernemers en adviserende
instellingen waren aanwezig. Groenkracht zelf was er met een informatiebijeenkomst over een
nieuw postcoderoos project. Flink wat voorinschrijvingen kwamen die dag al binnen.
De zonnepanelen van het eerste postcoderoos project lagen in november 2019 drie jaar. De
verzekering eist dan een keuring. Die keuring leverde nogal wat dingen op die aangepast
moesten worden. Deels door andere eisen dan drie jaar geleden van de kant van de verzekeraar,
deels door noodzakelijk onderhoud, deels door dingen die vanaf het begin niet helemaal goed
waren en bij de oplevercontrole door de externe deskundige over het hoofd waren gezien.
Zo langzamerhand lijkt de tijd rijp voor een andere manier van met auto’s omgaan. Elektrische
deelauto’s lijken een toekomst te hebben. Groenkracht wil hierbij een stimulerende rol spelen.
Daarom is binnen Groenkracht een commissie opgericht die zich daarmee bezighoudt. De
commissieleden zijn Wil van Lith, Olivier Wentink, Sylvia Sonderen en Jacques Hofstede. Doordat
Achterhoek Ambassadeurs hier ook veel doet aan de organisatie en het regelen van de auto’s is
er voor Groenkracht geen financiële rol weggelegd maar een stimulerende en klanten wervende
rol. Belangstellende kunnen zich alvast aanmelden via info@groenkracht-groenlo.nl
Bij de werving van deelnemers voor het nieuwe postcoderoos project merkten we dat er nog
altijd veel mensen zijn die bij het horen van de naam Groenkracht zeiden: “nooit van gehoord”.
Daarom hebben we besloten een half jaar lang elke twee weken een stukje in de Groenlose Gids
te plaatsen om meer bekendheid te krijgen van Groenkracht en de postcoderoos en deelauto
projecten. Wat betreft de postcoderoos levert dat merkbaar resultaat door de steeds
binnendruppelende aanmeldingen.
Door de gemeente en Agem is ons via het verduurzaam Energieloket gevraagd ondersteunend
werk te verrichten voor het Buurtproject energie besparen. Het idee was om buurten samen
actief te krijgen in dingen als spouwmuurisolatie, andere isolatie, betere afstelling
verwarmingsketels enzovoort. Het is ons niet gelukt daar een noemenswaardige rol in te spelen

hoewel we denken dat er juist aan de kant van de energiebesparing nog veel kansen onbenut
zijn.
We zien dat op de eerste daken de panelen zo langzamerhand aan een schoonmaak toe zijn. Het
gaat daarbij vooral om de onderste rand waar na een bui wat water blijft staan tegen het frame.
Zo langzamerhand ontstaat daar een randje groene aanslag van enkele centimeters.
Zonnepanelen moet je schoonmaken zonder schoonmaakmiddelen met gedemineraliseerd
water. Dat soort water valt bij een bui gratis uit de lucht. Dus dacht ons bestuur we trekken op
een regenachtige dag een regenpak aan en gaan met een zachte schoonmaak wisser aan de
gang. Heb je zin om te helpen als je tijd hebt: meld je dan! En dan wachten op regen.
De cijfers van 2019. De opbrengsten van verkoop stroom waren met € 11.430 nagenoeg gelijk
aan 2018 met de opmerking dat Marianum de eerste 4 maanden van 2018 nog niet draaide. De
kosten exclusief afschrijvingen waren met € 8765 iets lager dan de € 10.890 van 2018. Aan
liquide middelen stond er per 31 december 2019 bijna € 51.000.
De stroomproductie van de zonnepanelen op de drie daken was weer uitstekend. Mede dankzij
een aantal zonuren dat 8% boven het langjarig gemiddelde was produceerden de installaties
13,5% boven de gegarandeerde productie. April 2020 was een spectaculair goede maand. Zowel
doordat het de meeste zonnige aprilmaand was sinds het KNMI gegevens bijhoudt als ook
doordat de lucht schoner/helderder was dan anders. Zie hier de grafiek van de Marianum
panelen.

Wij hopen jullie allen volgend jaar in goede gezondheid te zien op een jaarvergadering die wel
door kan gaan.

