Groenkracht nieuwsbrief september 2022
Beste Groenkracht leden.
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Groenkracht nieuws
Twee nieuwe projecten in 2022 van start.
Ons aantal leden is dit jaar flink uitgebreid doordat er twee nieuwe postcoderoos projecten van start
gaan.
• In de wijk Oldenhuis is een installatie met 450 panelen 2 mei van start gegaan.
• Per oktober zal een installatie met 144 panelen van start gaan op het gratis beschikbaar
gestelde dak van veehouder Berendsen aan de Revendijk 3.

Het weer.
Het weer was niet best voor de natuur maar gaf wel een geweldig aantal zon uren en daarmee een
flinke opbrengst stroom.
Oldenhuis productie.
De nieuwe installatie op Oldenhuis produceert naar behoren. Op het moment van voorbereiden van
deze nieuwsbrief – 12 september – is er in totaal al 97.000 kWh geleverd. Dit is per certificaat 169
kWh.
Contributie.
Wij vragen in principe van al onze leden een contributie van € 25 per jaar. Bij deelname in meerdere
projecten blijft het 1 x € 25.
Bij leden die hun stroom afnemen van Agem sturen we geen contributie nota omdat we voor die
leden van Agem een “maatschappelijke bijdrage” ontvangen van € 25. Wanneer u een contributie
factuur ontvangt is dat op basis van de gegevens die wij van Agem hebben ontvangen in mei van dit
jaar.
De vergoeding voor verkochte stroom is dit jaar veel hoger dan de afgelopen jaren. Onze leden van
alle projecten behalve Revendijk kunnen dan ook rond 10 oktober een aantrekkelijke kapitaal
uitkering tegemoet zien.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven vermeld is er een belangrijk verschil tussen de oude postcoderoos
regeling en de nieuwe die vanaf 2021 is ingegaan.
In de oude postcoderoos regeling is er sprake van teruggaaf energiebelasting en opbrengsten van
verkochte stroom.
In de nieuwe postcoderoos regeling is er sprake van subsidie wanneer de vergoeding voor verkochte
stroom onder een bepaald niveau blijft.
De verschillen in werkwijze tussen de oude en nieuwe regeling maakt dat we qua opbrengsten van
de verkoop stroom ook een gescheiden boekhouding voeren.

Uitkering ledenkapitaal in oktober
Financieel Halfjaarverslag.

Stand 15/9; opbrengst augustus geschat
Netto Kosten Cooperatie
Stroomopbrengst PCR 1-3 ( prognose)
Stroomopbrengst Oldenhuis (prognose)
Stroomopbrengst Revendijk
Statutaire toevoeging algemene reserve (20%)

€
€
€
€

10.481
95.000
16.000
-

# certificaten per certificaat
€
4,05
1785 €
39
574 €
19
230 €
€
22.200

Door een combinatie van een goede zomer, dus hoge stroomopbrengst en een hoge stroomprijs zien
we sterk verhoogde inkomsten. We spelen maximaal in op de nog elke maand hoger wordende
stroomprijzen omdat we variabele contracten hebben afgesloten sinds december 2021. Doordat
tegelijkertijd de kosten per certificaat afnemen (mede door onze groei) geeft dit een “ongewenst”
snelle groei van ons banksaldo. Wij als bestuur zijn van mening dat dit saldo beter op de rekeningen
van onze certificaathouders kan staan dan bij Groenkracht stil op de bankrekening. Dit mede omdat
velen onder ons te maken zullen hebben met hoge (energie)rekeningen. Om deze reden heeft het
bestuur besloten over te gaan tot een tussentijdse uitkering. Deze bestaat uit de opbrengst van de
stroom minus de kosten over de periode van januari 2022 tot nu, onder inhouding van de 20%
statutaire inhouding algemene reserve en waar van toepassing de contributie 2022. In de tabel
hierboven kunt u zien wat dit per certificaat ongeveer betekent. Doordat de opbrengst over augustus
nog niet bekend is, kan het definitieve bedrag afwijken op euro’s. Het is dus voor nu een prognose.
Bovendien kunnen we voor de oude postcoderoos regelingen overgaan tot uitkering van het
resultaat (voor afschrijvingen) van de coöperatie over 2021. Wij konden dit resultaat niet eerder
uitkeren omdat het nodig was voor de financiering van project Oldenhuis. Nu dat de eindfase nadert
zullen we het resultaat, wederom onder inhouding van de 20% statutaire reserve, uitkeren. Het is
een bedrag van €15584, dat is per certificaat €7,-Op de ALV in 2023 zullen we bespreken wat te doen met de inhouding van de statutaire reserve. Te
zijner tijd komen we hier bij u op terug.
De uitkering mag u op uw bankrekening verwachten midden oktober. Mocht uw bankrekening of
andere gegevens gewijzigd zijn, laat dit dan spoedig weten aan Redmer Bakker via
penningmeester@groenkracht-groenlo.nl Voorafgaand aan de uitkering sturen we nog een
nieuwsbrief met de definitieve bedragen zodat u precies kan berekenen wat het bedrag in uw
situatie is.
Voor alle duidelijkheid:
- Certificaathouders van de oude postcoderoos projecten vermenigvuldigen het aantal
certificaten in bezit met de geprognosticeerde opbrengst en het jaarresultaat (prognose
39+7 euro); en trekken daar voor zover geen Agem lid de contributie vanaf.
- Certificaathouders Oldenhuis vermenigvuldigen het aantal certificaten in bezit met de
geprognosticeerde opbrengst ( 19 euro). Deze leden hebben al contributie betaald.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de oude pcroos
Mijn maandbedrag bij Energie VanOns is veel te hoog. Kan dat lager?
Wij horen dat sommige klanten dit jaar gezien het verbruik al 1000 tot 2000 euro te veel
voorschot hebben betaald. In dat geval is het verstandig contact op te nemen met Agem en
niet met Energie VanOns. Aangezien Agem voor onze leden de wederverkoper is werkt dat
beter. Bel Agem Telefoon: 0314 - 782 182 of mail E-mail: streekenergie@agem.nl.
Ik schrok me rot van het maandbedrag oktober. Gaat dat zo door?
Bij mensen met een variabel tarief was het voorschotbedrag oktober erg hoog doordat het
gebaseerd is op de inkoopprijs stroom en gas eind augustus toen net de Nordstream pijplijn
uit Rusland dicht ging. Het lijkt er op dat het voorschotbedrag november weer op het niveau
van september zal liggen.
In was afnemer van energie bij Agem. Krijg ik mijn teruggaaf energiebelasting over 2021 nog?
De teruggaaf energiebelasting voor leden die Agem als energieleverancier hadden is nog
steeds onzeker. Twee voorstellen om tot een oplossing te komen waarbij het geld toch bij de
leden terecht komt zijn op juridische gronden afgewezen. Het is hoogst onzeker. Er wordt
nog gekeken welke stappen we nog kunnen zetten.
Hoe hoog wordt de teruggaaf energiebelasting in 2023?
De energiebelasting is drastisch verlaagd (in 2022 van 11 naar 4 cent per kWh; in 2023 naar
verwachting 6 cent per kWh) om de consument te compenseren voor gestegen
energielasten. De teruggaaf energiebelasting is daarmee gehalveerd.
Ik wil panelen op mijn eigen dak leggen. Kan ik mijn certificaten beter verkopen?
Het korte antwoord: volgens ons niet bij de huidige energieprijzen en de mogelijke afkoop
van de oude pcroos regeling.
Het lange antwoord.. Als u panelen op eigen dak legt wordt de afname stroom verminderd
met de geleverde stroom. Als er dan nog een plusbedrag aan de afname kant overblijft krijgt
u alleen over dat deel energiebelasting terug. Dus inderdaad als u panelen op eigen dak legt
valt de teruggaaf energiebelasting geheel of grotendeels weg. Daartegenover staat dat de
opbrengst van de door Groenkracht verkochte stroom dit jaar zo goed is dat dan nog per
certificaat meer overblijft dan de afgelopen jaren. Met andere woorden ook als u panelen op
eigen dak legt zijn de certificaten in de huidige situatie een goed renderende investering. Het
is koffiedik kijken of dat volgend jaar ook het geval is. Met de afbouw van de
salderingsregeling in aantocht en het rommelen van energiemaatschappijen aan de
terugleververgoeding bent u mogelijk met een postcoderoosproject beter af als met panelen
op eigen dak.
Is er al iets bekend over afkoop van de oude postcoderoos regelingen?
Nee, er is niet meer bekend dan dat er over gesproken wordt. Energie leveranciers en
belastingdienst willen wel graag af van deze administratief lastige regeling. Wanneer die
afkoop doorgaat zou dit maar zo een uitkering ineens van € 25 per certificaat per resterend
jaar van de postcoderoos waaraan u deelneemt kunnen betekenen. Wanneer u verkocht
hebt loopt u dit bedrag mis.
Kan ik mijn certificaten wel verkopen?
Jazeker, dat kan. Er zijn genoeg gegadigden. Als u toch wilt verkopen, laat het dan weten.

