Voorwoord
De redactie van de Nieuwsbrief van Coöperatie Opgewekt Houten wenst jou en je dierbaren
allereerst een gelukkig, gezond en ontzettend groen 2019. De feestdagen zijn voorbij en het
gewone leven start voor de meesten weer op, met nieuwe energie na momenten van samenzijn of
verlangen naar samenzijn, en terugkijken op 2018. En misschien wel met goede voornemens
waarmee we gelukkiger, gezonder of duurzamer hopen te worden.
We hebben in 2018 niet stil gestaan. We hebben gewerkt aan nieuwe strategieën, een nieuwe
website, SDE+ mogelijkheden onderzocht en nieuwe projecten voorbereid. Opgewekt Houten staat
bol van de plannen, in 2019. De projecten De Wetering en Zacht Fruit staan op stapel en in de
steigers. Eén ding staat vast: Het wordt aanpoten in 2019!
Heb je goede voornemens om bij te dragen tot verduurzaming? Wij hopen van wel. Was je net aan
het denken op welke manier je zinvol kunt bijdragen aan duurzaamheid? Zoek een rol in onze
coöperatie! Wij vragen je nogmaals na te denken over onze vacatures. Niet alleen of je het wilt
doen, maar ook of je iemand kent die er geknipt voor zou zijn.

ALV 18 februari, save the date
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Opgewekt Houten vindt plaats op
maandag 18 februari 2019, van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), in zaal Oranje van

“Huis van Houten” (ingang bibliotheek) aan het Onderdoor.
Op de agenda staan de jaarstukken 2018, het meerjaren-Ondernemingsplan 2019-2023 voor de
coöperatie, het jaarplan en de begroting 2019, en de bestuursverkiezing. In verband daarmee is
aanwezigheid van de leden gewenst. Ieder lid krijgt de uitnodiging, agenda en bijbehorende
stukken 2 weken tevoren toegestuurd. Het bestuur verzoekt u om de datum alvast te reserveren.

Opbrengst zonnedak De Kruisboog

De Kruisboog heeft in haar tweede productiejaar (in het geel) tot nu toe in alle maanden meer
opgeleverd (in totaal 21,5%) dan in haar eerste jaar (In het groen). De totale productie van de
Kruisboog staat nu op 142,559 kWh.

Uitkomsten voorlopig klimaatakkoord.
De milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties,
de Jonge Klimaatbeweging,MVO Nederland+FNV) waren er niet blij mee. De mondiale CO2-uitstoot
stijgt nog en de gevolgen van klimaatverandering worden op steeds meer plekken zichtbaar.
Het is daarom extra pijnlijk dat zelfs nu nog niet de juist keuzes worden gemaakt voor een leefbare
toekomst,’ aldus de organisaties. In het voorlopige klimaatakkoord wordt de industrie ontzien,
wordt de heffing op CO2 uitstoot lager dan in het regeerakkoord gepland, en dreigt de rekening
voor de verduurzaming van Nederland te eenzijdig op het bordje te komen van de burgers. En dat
terwijl de opgave gigantisch is!
Wij als coöperatie zien investeren in duurzaamheid als een noodzaak, de klimaatverandering door
een overmaat aan CO2 uitstoot is reëel en bedreigend en moet teruggedrongen worden. De
vaagheid en vrijblijvendheid moeten verdwijnen en het moet duidelijk worden wie er hoeveel
meebetaalt aan duurzaamheidsbeleid. We zijn het met de milieuorganisaties eens dat de grootste
vervuilers het meest moeten betalen.
We blijven ervan overtuigd dat investeren in een beter milieu een win-win situatie is: het mes
snijdt aan twee kanten. Het is en blijft goed voor een duurzame wereld én de investering verdient
zich al terug binnen 10 jaar! We maken ons wél zorgen over de mensen die zo’n investering niet
zomaar kunnen betalen, maar toch mee willen doen: we bezinnen ons op slimme manieren om hen
erbij te betrekken.

De Nederlandse CO2-uitstoot
Volgens de statistieken van Martien Visser zijn de CO2-emissies van Nederland vorig jaar 2,5%
gedaald. Voornamelijk door de sluiting van 2 verouderde kolencentrales maar ook door import van
elektriciteit en extra hernieuwbare elektriciteit (zonnepanelen en windmolens).

Planning van project de Wetering
We zijn druk geweest met de planning van project de Wetering en hierover in overleg met de
gemeente Houten. Voor dit project is het nodig dat het dak eerst wordt versterkt om de extra
belasting van de zonnepanelen te kunnen dragen. De gemeente neemt het grootste deel van de
kosten hiervan voor haar rekening, en de coöperatie draagt bij met een bedrag van circa 5000
euro. Het is nog niet exact bekend hoeveel panelen op het dak kunnen, maar het zullen er
waarschijnlijk tussen de 400 en 440 worden.
De sporthal is eigendom van de Gemeente Houten en deze stelt het dak voor 15 jaar aan ons
beschikbaar. Hiertoe moet per notariële akte een overeenkomst van Recht van Opstal worden
opgesteld met de gemeente. De gemeente zal de dak versterking moeten aanbesteden. De timing
van realisatie van het project is grotendeels afhankelijk van de voortgang hiervan. We zullen bij
netbeheerder Stedin een aansluiting aanvragen en meetbedrijf Joulez zal worden ingeschakeld om
de productie te meten. We hebben offertes aangevraagd bij een drietal installatiebedrijven. Deze
verwachten we binnenkort te ontvangen, zodat wij de installateur met het gunstigste aanbod
kunnen selecteren. Op basis hiervan kunnen we een begroting opstellen, de prijs van de
participaties bepalen en een informatiememorandum opstellen.
We verwachten dat de prijs van een participatie iets hoger wordt dan die van de Kruisboog. We
moeten immers meebetalen aan de dakversterking. Maar wat ook blijkt is dat geen enkele
coöperatie participaties aanbiedt onder de € 300 om de eenvoudige reden dat het logischer is om
enkele organisatorische kosten toe te rekenen aan het project, zoals bijvoorbeeld de ledenwerving
en ledenadministratie. Maar ook in het zoeken naar geschikte daken zit héél veel tijd en moeite, en
dat kost iets! Als we zaken kunnen uitbesteden, werkt het veel efficiënter, en kunnen we onze
ambities waarmaken. Maar dan kost een participatie wel ietsje meer…
Na goedkeuring door de ALV kunnen wij onze leden en geïnteresseerden benaderen om de
ledenovereenkomst te tekenen en het bijbehorende bedrag over te maken. Wij verwachten hier
geen moeilijkheden of vertraging, omdat we ervan uitgaan dat de meeste leden die belangstelling
hebben getoond voor de Molenwiek, ook geïnteresseerd zijn in deelname aan dit project.
Bovendien heeft de lijst geïnteresseerden zich sindsdien uitgebreid. Bij voldoende interesse en
betaling kunnen we het project aanmelden en goedkeuring aanvragen bij de belastingdienst, en de
opdracht verstrekken aan de installateur.
We durven nauwelijks meer uitspraken over de timing te doen, maar het zou toch mogelijk moeten
zijn om dit project vóór de zomer van 2019 gerealiseerd te krijgen…

Zachtfruit en SDE+
We hebben voor het project Zachtfruit een SDE+ subsidieaanvraag gedaan. Naar verwachting
horen we zeer binnenkort of deze wordt toegekend. Dit betekent nog geen verplichting, maar wel
de mogelijkheid er gebruik van te maken. Ondertussen onderzoeken we welke consequenties een
SDE+ project heeft voor de coöperatie en op welke manier we hiermee omgaan. Welke risico’s zijn
er en hoe gaan we daarmee om? Welke coöperatiestructuur past het best? Het vergt veel studie en
overleg, en we winnen juridisch en bedrijfseconomisch advies in om deze puzzel op te lossen.
Zodra we voor onszelf duidelijkheid hebben, zullen wij dit ook voor onze leden creëren. Wij vragen
hierbij om geduld.

Tips gevraagd voor daken!
De Coöperatie Opgewekt Houten heeft tips van leden nodig. Werk je bij een bedrijf of ken je
iemand bij een bedrijf in Houten en heeft dat bedrijf een groot dak? Dan willen we graag in contact
komen met de eigenaar van het gebouw! Met hem of haar kunnen we dan kijken of daar een
zonnepaneleninstallatie van de coöperatie kan worden gerealiseerd. Neem contact op met de
dakzoekers Willem van Oppen (06-23913748, willemvanoppen@cs.com) of Niko Portegies
(niko@portschip.nl), of via https://www.opgewekthouten.nl/contactformulier/.

Gemeentelijke subsidieaanvraag goedgekeurd.
De Coöperatie Opgewekt Houten heeft van de gemeente Houten ruim 19.000 euro subsidie
gekregen voor doorontwikkeling. Zo is er nu geld beschikbaar voor locatieonderzoek voor
zonnedaken, ledenwervingsactiviteiten en samenwerking met andere Houtense organisaties. Met
deze activiteiten levert de coöperatie een bijdrage aan het gemeentelijke beleidsdoel van een
energieneutraal Houten in 2040.

Strategisch plan 2019-2022
We werken aan een ondernemingsplan, aan ambities geen gebrek. We willen toe naar circa 3000
leden en naar de realisatie van 5000 panelen per jaar in de komende 5 jaar. Daarvoor moeten we
onze ledenwerving versterken, maar ook ons potentieel om daken te identificeren en projecten te
realiseren. Daar hebben we mensen voor nodig die de handen uit de mouwen willen steken. Bekijk
de vacatures maar eens, onder aan deze nieuwsbrief en op de website.

Overstappen naar Greenchoice?

via de knop op onze site!

Als je via de link op onze website overstapt op Greenchoice dan ontvangt Opgewekt Houten een
jaarlijkse vergoeding voor van €15. Als je overstapt naar een andere energieleverancier we willen
ook graag dat je ons inlicht via een mail naar: info@OpgewektHouten.nl.

Waarde participaties t.b.v. belastingaangifte 2018
Binnenkort is het weer tijd voor de belastingaangifte over het afgelopen jaar. Participanten in het
project De Kruisboog moeten eventueel de waarde van hun participaties hierbij opgeven. De
waarde van de participatie per 1 januari 2018 bedraagt €263,64 per stuk.

Door afschrijvingen is de waarde hiervan iets minder dan de aankoopwaarde.

Vacatures
Opgewekt Houten groeit en is ambitieus. Daarom hebben de werkgroepen van de coöperatie
versterking nodig. Op de homepage van opgewekthouten.nl staat sinds begin oktober een knop
Vacatures. Je vindt daar de meer uitgebreide profielschetsen van mensen die we zoeken en meer
informatie. Ben je geïnteresseerd om te komen helpen? Of ken je iemand die past in het profiel?
We horen het graag! Een mailtje naar info@opgewekthouten.nl is een goed begin!

Dakzoekers gezocht!
Wie helpt mee om daken te vinden waar Opgewekt Houten een zonne-installatie op kan
realiseren? We zoeken zelfstarters die:
✓
Het leuk vinden het verhaal van Opgewekt Houten te vertellen
✓
Niet bang zijn om ergens op af te stappen
✓
Communicatief vaardige teamspelers zijn
✓
Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht hebben
✓
Affiniteit hebben met duurzaamheid
Onontbeerlijk is enthousiasme om de coöperatie en zonne-installaties aan de man te brengen.
Kennis van installatie-, bouw- of constructietechniek is niet nodig.
Dakzoekers gaan op zoek naar dakeigenaren die hun dak beschikbaar willen stellen voor een
zonne-installatie. Dakzoekers maken deel uit van de Werkgroep Projecten. De werkgroep
verzorgt een training voor dakzoekers en heeft een checklist gemaakt waarmee dakzoekers een
eerste inschatting kunnen maken of een dak geschikt is voor een zonne-installatie. Ook is er
een flyer beschikbaar voor een dakeigenaar, waarin uitleg wordt gegeven wat er komt kijken bij
het plaatsen van een zonne-installatie op een dak.
Ben je geïnteresseerd om dakzoeker te worden, of ken je iemand die een echte dakzoeker zou
zijn, dan willen we graag in contact komen! Een mailtje naar info@opgewekthouten.nl is een
goed begin!

Medewerker Projecten gezocht
De werkgroep projecten zoekt versterking. We zoeken 1 of 2 mensen die aan het volgende
voldoen:
✓
Teamplayer met geduld en doorzettingsvermogen
✓
Expertise op een van de volgende gebieden:
- Elektrotechniek, gebouwinstallaties, PV-installaties, (elektrische) netwerken, e.d.
- Bouwfysica - dakconstructies, (bouwkundige) veiligheid, e.d.
✓
Ervaring met het werken in projectverband en/of met het managen van projecten, bij
voorkeur op het terrein van installatietechniek.

Medewerker Publiciteit gezocht
We zoeken één extra medewerker voor de werkgroep Ledenwerving en Communicatie. We
zoeken iemand die:
✓
Kennis en ervaring heeft op het gebied van publiciteit en marketing
✓
Initiatiefrijk is en de handen uit de mouwen steekt
✓
Communicatief vaardig is
✓
Plezier heeft in voorlichten en presenteren
✓
Teamplayer is, met geduld en doorzettingsvermogen

Opgewekt Houten op social media
Sinds kort is de pagina van Opgewekt Houten op Facebook vernieuwd, en heeft ook een nieuw
adres. Neem eens een kijkje, en like ons en wordt vrienden, zodat onze bekendheid verder
vergroot wordt en we meer leden krijgen. Je vindt ons nu op:
https://www.facebook.com/cooperatie.opgewekthouten of:

Ook zijn we sinds kort aanwezig op LinkedIn, Klik op het logo om er te komen. Je vindt er o.a. de
vacatures.

