CONCEPT Verslag vergadering kring Postcoderoos Zon op Andermans Dak
Dinsdag 3 mei 2022 om 20.00 uur
Aanwezig:
Datum:
Locatie:

Algemene Ledenvergadering kring Zon op Andermans Dak.
Dinsdag 3 mei 2022 om 20.00 uur.
Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 Dordrecht.

1. Opening
Arjan te Raa, voorzitter van het kringbestuur ZoaD, opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom.
Arjan stelt Arie van der Linden voor, die zich oriënteert om een cooperatie Zon
op Andermans Dak op te starten voor de bewoners van Sliedrecht.
Aan het eind van de vergadering is er een feestelijke ingebruikname van de
PV installatie Ontmoetingskerk en de PV installatie van Pullen.
2. Agenda
Geen wijziging op de agenda.
Mededeling;
Gert-Jan van der Kolm met een samenvatting over de groene kerken in
Nederland (ruim 300). De ontmoetingskerk is in 2019 gestart met een groep
enthousiaste mensen die zich inzetten om de vergroening van de kerk te
realiseren en te stimuleren. Het nodige is al bereikt waaronder de 43 (eigen)
zonnepanelen op het kerkdak.
Hans Pullen vraagt het woord en blikt kort terug op het project Pullen. Het
project is goed verlopen alhoewel het wel sneller had gemogen. De instanties
waar je van afhankelijk bent in dergelijke projecten, laten zicht echter slecht
opjagen.
3. Nieuws over de ZoaD projecten
Ton Koedooder doet verslag;
Het jaar 2021 is in het geheel genomen een iets minder zonnig jaar geweest
dan 2020. De opbrengst in 2021 is dan ook lager uitgevallen dan het jaar
daarvoor.
De Ontmoetingskerk
De installatie is in bedrijf gesteld op 28 maart 2022 en functioneert als
verwacht. De beschikking van de RVO is per 28 maart 2022 voor 15 jaar
ingegaan.

Pullen
Opbrengst 429 panelen hebben totaal 126.398 kWh geproduceerd. Er zijn in
2021 een paar storingen geweest, door uitval van een groep in de installatie
van Stedin, voornamelijk bij een zeer hete zomerdag. Dit is aan Stedin
gemeld, met het verzoek daar passende maatregelen voor te nemen om het in
de toekomst te voorkomen.
Project Sportcentrum Papendrecht
Opbrengst van 558 panelen bedroeg in 2021 totaal 143.496 kWh. Ten
opzichte van 2020 is de opbrengst 8,2% lager. Er zijn geen problemen in
2021.te melden.
Project Stadsarchief Jade en Sporthal M. Montesorrilaan
Beide projecten laten een lagere opbrengst t.o.v. 2020 zien. Jade met 264
panelen heeft 65.608 kWh geproduceerd, dit is 9,4 % lager dan vorig jaar.
Maria Montesorrilaan produceerde met 626 panelen totaal 150.073 kWh en dit
is 4% lager dan vorig jaar.
Met de storm in februari zijn van beide projecten enkele panelen beschadigd,
de schade is ondertussen verholpen.
Van Jade heeft een losgeslagen paneel schade aangericht bij naastliggend
bedrijf. Dit is gemeld bij de verzekeraar en reeds afgehandeld met
naastliggend bedrijf
4. Concept jaarcijfers 2021 Coöperatie Drechtse Energie.
Raymond van der Stelt geeft een korte toelichting op de financiën.
Volgens de resultaatrekening en balans is te zien dat de kosten 2020 en 2021
nagenoeg gelijk zijn gebleven.
Het boekhoudkundig verlies over het jaar 2021 is € 15.127,82.
De jaarrekening CDE dient formeel goedgekeurd te worden door de Algemene
Ledenvergadering van de CDE.
De Kring ZoaD is een belangrijk onderdeel van de CDE en heeft dito haar
inkomsten en uitgaven. Het is om die reden dat de financiële jaarrekening van
de CDE ter kennisgeving aan de Kring ZoaD wordt gepresenteerd.
De omzet verkoop elektriciteit is:
De beheerkosten PV installatie en bijdrage cooperatie is:
Toevoeging Duurzaamheidsfonds € 1,00 per paneel is:
Rendement uit verkoop elektriciteit :

€ 32.102,54.
€ 4.158,23
€ 1.877,00.
€ 26.067,31

Het bedrag per 100 Wp : € 26.067,31 / 5540,9 delen = € 4,70
Het verschil in uitkering energiebelasting wordt gecorrigeerd.
Het voorstel is tot uitkering van het rendement van gemiddeld € 4,70 per 100
Wp, waarbij geldt dat de uitkering er voor zorgt dat iedere deelnemer een
gelijk bedrag per perceel/certificaat ontvangt.
De uitkering per deelname wordt per project:
Maria Montesorrilaan
280 Wp gelijk aan € 13,17 per paneel

Jade
Burgemeester Keijzerweg
Pullen WDW huisnr. 32 en 24

280 Wp gelijk aan € 13,17 per paneel
285 Wp gelijk aan € 13,41 per paneel
300 Wp gelijk aan € 14.11 per certificaat

Besluit;
Het resultaat van de schriftelijk gehouden stemmen is: 56 stemmen voor,
tegen stem 0.
De ALV gaat unaniem akkoord.
5. Nieuwe CDE website.
Ton Koedooder heeft zich ingespannen om een nieuwe overzichtelijke website
te ontwikkelen, hij ligt de nieuw website toe: https://drechtseenergie.nl/zoad
6. Rondvraag
Vraag: blijft de Kring groeien met nieuwe daken of kunnen we de kring sluiten?
Antwoord: in principe blijft de kring groeien. Administratief is het niet heel lastig
te scheiden. Zolang het kringbestuur denkt dat het past binnen de kaders van
het reglement zullen we alles in één kring houden.
Grote projecten zoals zonneweides en windmolens zijn sowieso eigen kringen.
7. Film dak Pullen en opening Zon op Ontmoetingskerk
Verder wordt de avond informeel ingevuld en wordt de ingebruikname van de
PV installatie Ontmoetingskerk en die van Pullen (verlaat ivm de Corona
situatie) feestelijk met een drankje en een hapje gevierd. Het kringbestuur
dankt Pullen voor het ter beschikking stellen van de film.

