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Jaaropbrengst Kruisboog
De jaaropbrengst van de Kruisboog van 20 juni 2017 t/m 19 juni 2018 is vastgesteld
op 95.464 kWh. Dit is 10% hoger dan de oorspronkelijke raming van de installateur en
7% hoger dan onze eigen inschatting in het informatiememorandum. Dit ondanks de
vogelpoep! De verklaring ligt in het feit dat het een uitzonderlijk zonnig voorjaar was en
waarschijnlijk waren de ramingen ietwat conservatief.

Productieverklaringen Kruisboog
De coöperatie heeft de Productieverklaringen (ook wel
Leden- of Opwekverklaring genoemd) opgesteld en is inmiddels
bezig deze op te sturen naar uw energieleverancier. Uw leverancier
verleent vervolgens de korting op de energiebelasting die u betaalt
over uw stroomverbruik thuis. Dat gebeurt op uw eerstvolgende
jaarnota of met een aparte creditfactuur. Informeer bij uw
leverancier als u vóór 1 september 2018 geen bericht heeft
ontvangen! Opgewekt Houten voert dit tijdrovende proces handmatig uit en elke leverancier heeft zijn eigen werkwijze. Volgend
jaar gaat het door verdere automatisering hopelijk een stuk sneller.

Laatste nieuws Molenwiek
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al vermeld, gaan de voorbereidingen voor de
Molenwiek langzamer dan verwacht en gehoopt. Helaas missen wij daarmee de
energieopbrengst van deze zeer zonnige periode, maar de zon blijft natuurlijk schijnen.
Het goede nieuws is dat het onderhoud van het dak is begonnen en medio augustus klaar
zal zijn. Zodra de gemeente Houten en de Belastingdienst formeel akkoord zijn met het
project krijgen de leden die zich hebben ingeschreven een Ledenovereenkomst
toegestuurd ter ondertekening. Na betaling van de participaties volgt de aanbesteding voor
de installatie en kunnen tenslotte de panelen het dak op. Wij houden u op de hoogte!

Save the date: ledenraadpleging 17 september
Op 17 september a.s. houdt de coöperatie ’s avonds een bijeenkomst met haar
leden. Kom allemaal, want wij hebben uw mening en visie nodig. Plaats en tijd volgen nog.
Het gaat over hoe de coöperatie draait en hoe dat beter kan. Het gaat ook over de
toekomstvisie en beleidsplannen van de coöperatie. Wij willen graag groeien en
professionaliseren, maar hoe moet dat? Wat vinden onze leden belangrijk? Gaan wij ook
SDE+ projecten uitvoeren? Wat zijn de kansen en risico’s en welke structuur hoort daarbij?
Nader bericht over deze avond volgt.

Werkgroep Communicatie zoek vrijwilligers!
Deze werkgroep verzorgt de website, de nieuwsbrief, facebookpagina, Linked-in en
twitter. Het organiseren van een informatieavond of het produceren van flyers behoort ook
tot de activiteiten. De groep bestaat nu uit vier personen en wij zoeken nog één of twee
leden die de gelederen komen versterken. Wij vergaderen gemiddeld eens in de twee
maanden ‘s avonds bij één van de werkgroepsleden thuis. Heeft u ervaring en/of affiniteit
met dit werk en houdt u van gezelligheid en samen iets moois maken, geeft u zich dan op
via info@opgewekthouten.nl. Alvast dank!

Verbeterde website
Op onze website hebben wij diverse verbeteringen doorgevoerd. Neem dus gauw
een kijkje en wijs anderen de weg naar www.OpgewektHouten.nl
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Bent u al aan ons gelinkt?
Wij nodigen u als lid of geïnteresseerde uit om u te linken aan de coöperatie. Wij
hebben zowel een Facebook- als Linked-in pagina. U helpt dan de coöperatie bij het
vergroten van de naamsbekendheid.

Greenchoice: nieuwe inkoper van stroom
Recent heeft de coöperatie een driejarig contract gesloten met Greenchoice
voor de verkoop van de stroom die geproduceerd wordt op de Kruisboog
(en op de toekomstige projecten). Greenchoice biedt in vergelijking met
de vorige inkoper (OM Nieuwe Energie) een hogere prijs en meer organisatorische ondersteuning. Dat helpt ons verder te groeien en te professionaliseren. Bijvoorbeeld met het verder verbeteren van ledenadministratie
en website, inhuren van adviseurs en intensivering van de ledenwerving.
Wilt u overstappen naar een andere energieleverancier? Overweeg dan Greenchoice, zij
geven de coöperatie voor ieder lid een jaarlijkse vergoeding. Zo helpt u de coöperatie én
het milieu! Om het u makkelijk te maken hebben wij een overstap-link op onze website
gezet. U kunt ook hier klikken: https://www.greenchoice.nl/opgewekthouten/

Essent en Energiedirect doen nu ook mee!
Naast Anode, BudgetEnergie, Delta, Eneco, Engie, E.On, Greenchoice, Huismerk
Energie, LEON Zeewolde, NLD, NLE, Nuon, OM, Servicehouse en Qurrent, ondersteunen
Essent en Energiedirect nu ook de ‘regeling verlaagd tarief’ (postcoderoos). De volledige
lijst is te vinden op hieropgewekt.nl

De Kamerbrief van Wiebes
U heeft het vast in de krant gelezen: de regering heeft plannen om de belasting
op gas te verhogen en op elektriciteit te verlagen. Niet geheel onlogisch: 1 m3 gas heeft
een veel hogere energiewaarde dan 1 kWh stroom en er wordt nu ongeveer evenveel
belasting over betaald. Ook wil de overheid het gebruik van gas ontmoedigen door
elektriciteit goedkoper te maken, zodat het aantrekkelijker wordt om op gas te besparen
(door isoleren, warmtepomp) of om geheel ‘van het gas af te gaan’.
Postcoderoos-projecten dreigen hier echter nadeel van te ondervinden. Immers:
het rendement wordt gehaald uit de korting op de energiebelasting op stroom. Om dit te
voorkomen is er hard gelobbyd voor een regeling waarbij (toekomstige) postcodeprojecten worden ontzien.
Met de inhoud van de Kamerbrief van minister Wiebes van begin juni 2018 kan
Opgewekt Houten in ieder geval vooruit. Wiebes heeft besloten dat de postcoderoosregeling tot minimaal 2020 haar prominente plek in de stimulering van energie-opwekprojecten behoudt. Een wenkend perspectief, ook voor Opgewekt Houten.

Privacywetgeving
Uw gegevens gebruiken wij alleen voor onze eigen administratie en voor het doorgeven
van de productie van uw participaties aan uw leverancier. Wij verzamelen niet méér
persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Om te voldoen aan de nieuwe wet beschrijven
wij de gegevensverwerkings- en ons privacybeleid. Deze documenten verschijnen naar
verwachting in augustus op de website. Daarnaast doen wij een veiligheidscheck op de
bescherming van de gegevens, zowel qua software als qua interne procedures voor
toegang en gebruik. Ook zal onze website een https-verbinding krijgen. Participanten van
de Kruisboog ontvangen per mail ter ondertekening een verklaring van “geen bezwaar”
tegen het gebruik van persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Voor
participanten van de Molenwiek wordt dit in de Ledenovereenkomst opgenomen.
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Tot slot: zonnepanelen steeds goedkoper!
Hieronder ziet u een spectaculair plaatje met ontwikkelingskosten van zonnepanelen in
de VS. Nevada heeft tot nu toe de laagste prijs: 2 eurocent per kWh). Dat is lager dan de
variabele kosten van gas- en kolencentrales! Ook bij ons in Nederland worden de
zonnepanelen nog steeds goedkoper. Bron: twitter.
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