Nieuwsbrief april 2021
Ons eerste volledig productiejaar zit er inmiddels op. De eerste belastingteruggave voor
onze leden zit er deze maand aan te komen. Een mooi moment om met jou terug te blikken
op het afgelopen jaar, maar ook om jullie te informeren over wat er nog op stapel staat.
We vinden het jammer dat het vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk is
om als leden bij elkaar te komen. We proberen jullie via de nieuwsbrief steeds zo goed
mogelijk te informeren. Toch zijn er ook kwesties waar we jullie mening, als lid van de
coöperatie, over willen horen.
Mochten de maatregelen nog wat langer van kracht blijven, zullen we niet langer aarzelen
om in het late voorjaar een Digitale Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.
In deze wat uitgebreide nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:
-

Opbrengst zonnepark
Hoe, wanneer en hoeveel energiebelasting krijg ik terug?
Lidmaatschap
Uitbetaling energiebelasting door Greenchoice

Opbrengst zonnepark 2020

Het zonnepark heeft in 2020 in totaal 445755 kWh stroom opgewekt. Het maximale bedrag
van de teruggave van de energiebelasting in postcode 7885 is daarmee in totaal meer dan
€ 49.000,= .
Per lid komt dit gemiddeld neer op ruim € 400,00 (afhankelijk van het aantal gebruikte
kWh).

Hieronder een aantal cijfers van het zonnepark
Aantal leden coöperatie
Aantal leden klant Greenchoice
Aantal zonnepanelen
Totale opbrengst 2020
Opbrengst per paneel

106 leden
85 klanten
1455 stuks
445755 kWh
306 kWh

De energiecoöperatie verkoopt de stroom aan Greenchoice. We ontvangen hiervoor € 0,05
per kWh. Dat betekent dat we ruim € 22.000,= ontvangen hebben hiervoor. Daar gaan nog
allerlei vaste kosten af, zoals pacht van de grond, onderhoudscontract, etc. Ruw geschat
blijft er dit jaar ongeveer € 12.000,= aan winst over.
De winst van het zonnepark wordt gebruikt om in de toekomst andere energieprojecten
voor de leden van te kunnen bekostigen. Daarover beslist uiteindelijk de ledenvergadering.
Nog een paar cijfers:
Laagste dagopbrengst
Hoogste dagopbrengst
Hoogste maandopbrengst

37 kWh - 27 december 2020
3177 kWh - 28 mei 2020
68921 kWh - maand mei 2020

Hoe en wanneer krijg ik mijn energiebelasting terug?

De verrekening van de energiebelasting wordt gedaan door Greenchoice. Dat gebeurt op
basis van het aantal gebruikte kWh stroom. Binnenkort ontvang je hierover een bericht van
Greenchoice. We leggen het hieronder nog even uit aan de hand van een voorbeeld.
Het zonnepark heeft dit jaar in totaal 455755 kWh geproduceerd. Er is door onze leden
samen minder stroom verbruikt dan we met het zonnepark hebbenopgewekt. Dat betekent
dat de leden die klant zijn bij Greenchoice over 100% van hun verbruik de energiebelasting
terugkrijgen.
Wat betekent dit concreet?
We gaan bij dit rekenvoorbeeld uit van de energieprijzen van Greenchoice op peildatum
26/02/2021.:
Dubbele meter, looptijd 1 jaar
Normaal tarief
Daltarief
Vermindering energiebelasting
Extra teruggave energiebelasting klanten Greenchoice

€ 0,2343 per kWh
€ 0,2138 per kWh
€ 435,68 excl. BTW per jaar
€ 0,11 per kWh

Elk huishouden in Nederland krijgt al een vermindering van de energiebelasting. De extra
teruggave (€ 0,11 per kWh) van de energiebelasting wordt jaarlijks verrekend door
Greenchoice. Huishoudens in een oude middelgrote woning verbruiken ongeveer 3190 kWh
(bron: pure-energie.nl). Dat betekent dus zo'n € 350,= extra teruggave van de
energiebelasting.

En dat zonder een eigen investering. Elk jaar weer!!

Wat kost het lidmaatschap?
Leden die geen energie van Greenchoice gebruiken betalen niets voor hun lidmaatschap. Zij
kunnen wel meepraten en meebeslissen over de toekomstige plannen van de coöperatie. Zij
krijgen geen belastingteruggave over hun energieverbruik.
Leden die wel energie via Greenchoice afnemen krijgen belastingteruggave. Over dat gehele
bedrag wordt door Greenchoice 2,5% ingehouden als lidmaatschapsgeld voor de energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort. Krijgt u € 350,= terug aan energiebelasting, dan houdt
Greenchoice daar € 8,75 van in.

Kunnen er nog nieuwe leden bij?
Nu onze leden in april geld terugkrijgen en merken dat het allemaal echt waar is, verwachten
we dat er nog meer nieuwe leden belangstelling hebben.
Op 1 april veranderde de nu lopende zogenaamde postcoderegeling. Het is te ingewikkeld
om hier allemaal uit te leggen, maar concreet betekent het dat er na 1 april geen nieuwe
leden voor het zonneparkproject bij kunnen. Nieuwe leden kunnen dus niet meer profiteren
van deze zeer voordelige regeling. In maart is er daarom ook nog een huis-aan-huis
nieuwsbrief verspreid om nieuwe leden te werven.

Wat kan er dan wel na 1 april?
Nieuwe leden kunnen na 1 april wel deelnemen in een nog op te zetten nieuw project. Daar
zijn we al mee bezig. Het wordt waarschijnlijk een project met zonnepanelen op een groot
dak. Het grote verschil met het bestaande zonnepark is dat er daarvoor wel een investering
wordt gevraagd. Het huidige zonnepark hebben we gratis gekregen. Dus, daar betaal jij als
bestaand lid nu niets voor.

Uitbetaling energiebelasting door Greenchoice
Ik ben wel lid van de energiecoöperatie, maar krijg nog geen stroom van Greenchoice.
Het kan zijn dat jij nog steeds een contract hebt lopen bij een andere energieleverancier. Je
bent wel al lid van onze coöperatie. Dat betekent dat jij, ook na 1 april, nog steeds gebruik
kunt maken van de huidige regeling. Het enige dat je moet doen is nog overstappen van
energieleverancier. Weet je dat overstappen vaak gemakkelijker is dan je denkt?
Moet ik ook gas afnemen van Greenchoice?
Sommige van onze leden nemen gas van Greenchoice af. Dat hoeft niet. Je kunt het gas van
de ene leverancier krijgen en de stroom van Greenchoice. Je krijgt namelijk alleen over het
stroom energiebelasting terug. Dus, als gas bij een andere leverancier goedkoper is,
begrijpen we heel goed dat je daar voor kiest.
Ik heb een jaarafrekening van Greenchoice. Heb ik mijn belasting al ontvangen?
Nee, er komt van Greenchoice een aparte afrekening van jouw teruggave energiebelasting.
De coöperatie heeft de gegevens van de leden met Greenchoice gedeeld. Zij kijken wie van
onze leden daadwerkelijk stroom hebben gekocht van Greenchoice en hoeveel stroom dat
was. Dan wordt berekend hoeveel belastingteruggave je krijgt. Dat gaat met een aparte
brief. We verwachten dat je deze verderop in maart, hooguit begin april, ontvangt.
Voor klanten van Greenchoice die halverwege 2020 zijn overgestapt wordt dus alleen
energiebelasting terugbetaald over het energieverbruik vanaf het moment van overstap.
Mocht je over die brief van Greenchoice vragen hebben, kun je contact opnemen met de
klantenservice van Greenchoice. Kom je er met hen niet uit, laat het ons dan weten wie
info@ecpnieuworanjepoort.nl
Ken je de website van Greenchoice?
Via de website van Greenchoice kun je vrij gemakkelijk een aantal dingen inzien zoals jouw
verbruik. Je kunt ook jouw maandbedrag eenvoudig aanpassen. Heb je al eens gekeken op
het spaarprogramma? Als lid spaar je elke maand punten voor leuke aanbiedingen.

