
 

   
Save the date: extra ALV op 14 mei 
Op dinsdag 14 mei houdt Opgewekt Houten een extra ledenvergadering. Deze is nodig in verband 
met een statutenwijziging die het bestuur wil doorvoeren. Het bestuur zet ook het oprichten van 
een ontwikkel-BV op de agenda en bespreking van het Ondernemingsplan 2019-2024. Het 
ondernemingsplan is in de jaarvergadering in februari kort gepresenteerd. Er was echter 
onvoldoende tijd om op de inhoud in te gaan. Noteer dus alvast 14 mei, 19.30 uur. De plaats wordt 
nog bekend gemaakt.  
 

Ondernemingsplan - agendapunt op extra ALV  
Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering willen we ons ondernemingsplan 2019-2024 
toelichten aan onze leden. Tijdens de jaarvergadering op 18 februari maakte een aantal leden 
kenbaar mee te willen denken over de koers van de coöperatie. Nu er een extra ALV is 
uitgeschreven, is het praktisch om de inhoud van het ondernemingsplan tijdens die bijeenkomst te 
bespreken. Een aparte sessie, zoals tijdens de jaarvergadering afgesproken, is daarom niet nodig. 
 

Voortgang projecten 
De Wetering 
Na twee jaar van intensieve voorbereiding gaan we dit jaar eindelijk het postcodeproject op 
sporthal de Wetering realiseren. Eind maart hebben we persberichten verstuurd waarin we 
publiceerden dat er nog 60 participaties in de aanbieding waren. Inmiddels is op alle  640 
participaties ingeschreven. In de maand april versturen wij de leden overeenkomsten en het 
informatiedocument. We hebben 21 juni in de planning staan om ook dit zonnedak officieel en 
feestelijk te (laten) openen. Heb je wel ingeschreven, maar in april niets ontvangen stuur dan een 
email naar  info@opgewekt.nl 
De Kruisboog 
De Kruisboog draait prima, ook al was het de afgelopen maanden iets minder zonnig. 
Zie de grafiek hieronder met de opbrengsten t/m Maart 2019 
 

 
Zachtfruit 
We gaan dit jaar ook na een lange voorbereiding een project in Schalkwijk realiseren. Wij hebben 
namelijk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland SDE+ subsidie toegekend gekregen voor 
het project Zachtfruit in Schalkwijk. Dat betekent dat alle voorbereidingen voor dit project nu van 
start kunnen gaan. Er komen op de bedrijfsgebouwen in totaal  840  panelen te liggen, meer dan in 
eerste instantie mogelijk leek. Opgewekt Houten gaat obligaties uitgeven om dit project te 
financieren. 
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De energie die de zonnepanelen opwekken verkoopt de coöperatie tegen de op dat moment 
geldende prijs. Een risico is dat de prijs op zeker moment laag is. De SDE+ subsidie garandeert 
daarom een minimumprijs gedurende 15 jaar en zorgt op die manier voor stabiliteit in de 
inkomsten. Zo ontstaat voor de coöperatie (en dus voor de deelnemers) de zekerheid dat rente 
over de lening en aflossing van de lening zal worden uitgekeerd. Meer weten over de SDE+ 
subsidie? Kijk op   www.opgewekthouten.nl/  onder het menu Subsidies en Financiering.  
 

Zonnevelden 
Hoe kunnen inwoners van Houten meedoen met zonnevelden die in onze gemeente worden 
gepland? Deze vraag is voor Opgewekt Houten actueel. Zo is er een initiatief van een internationale 
investeerder om aan het Oostromsdijkje bij ’t Goy een groot zonneveld te realiseren. Ook elders in 
de gemeente worden daar stappen voor gezet. Het bestuur is in gesprek met enkele 
initiatiefnemers over deelname door Opgewekt Houten. Zo willen we ervoor zorgen dat een deel 
van de opbrengst in onze gemeente blijft. Het is immers onze zon en onze omgeving! 
 

Nieuwe website 
In februari hebben we onze website in een moderner jasje gestoken en van meer informatie 
voorzien over onder andere de SDE+ subsidieregeling. Neem eens een kijkje op 
www.OpgewektHouten.nl  en wijs vooral ook andere mensen op onze site.  
 

Reclame op golfkarren van Vervoer Houten 
 

 
Wie kent niet de twee groene golfkarretjes van  Vervoer Houten  die regelmatig door Houten rijden? 
Sinds februari 2019 worden ze gesierd met reclame voor Opgewekt Houten. Hiermee werkt de 
coöperatie aan zijn naamsbekendheid in de Houtense gemeenschap en proberen wij meer leden te 
werven. Het mes snijdt aan twee kanten: met de reclame voor de coöperatie ondersteunt 
Opgewekt Houten financieel kleinschalig elektrisch vervoer voor mensen met een kleine beurs. De 
reclameborden zijn mede mogelijk gemaakt door René van Remmen. Opgewekt Houten is René 
zeer erkentelijk voor dit initiatief! 
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Voorstroom 
Met de komst van installaties op De Wetering en Zachtfruit (en nog meer projecten in volgende 
jaren) is het nodig ons administratiesysteem te professionaliseren. Ons huidige CRM is aan 
vernieuwing toe. De coöperatie heeft na onderzoek gekozen voor het softwarepakket  ‘Voorstroom’ . 
Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor energiecollectieven als Opgewekt Houten. Het pakket heeft 
meerdere modules, zoals leden- en projectadministratie, een inschrijfmodule, en het opstellen van 
de jaarlijkse productieverklaringen, die ‘met een druk op de knop’ naar de energieleveranciers 
worden verstuurd. Daarnaast komt er de mogelijkheid voor de leden om de ‘eigen’ productie te 
volgen met een app op de smartphone. Kortom het wordt makkelijker, inzichtelijker en 
professioneler!  
 

Communicatieadvies 
Met behulp van de subsidie van de gemeente Houten werken we aan het verbeteren van onze 
communicatie met de leden, dakeigenaren en het grotere publiek. We hebben  ‘To the Point 
Communication’  uit Houten gevraagd onze communicatie onder de loep te nemen en zij zullen 
binnenkort met een advies komen. Ook vragen wij hen advies over onze huisstijl.  
 
Heb jij een tip hoe we onze communicatie kunnen verbeteren? Schrijf dan een mailtje. We horen 
het graag!  
 

Leden gevraagd voor videofilmpje 
We gaan binnenkort een promotievideo opnemen om op onze website te plaatsen. Hij zal ook in 
presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten worden vertoond.  Zoete Communicatie  uit Hilversum is 
hiervoor ingehuurd. 
 
Ben jij enthousiast over wat de Coöperatie te bieden heeft? Wil je ons helpen er een leuk filmpje 
van te maken? We zoeken 4 à 5 leden die kort willen vertellen waarom ze lid zijn geworden en 
waarom ze daar blij van worden. Als je je opgeeft, maken we een afspraak en komen we bij jou 
thuis voor een kort interview. Het geheel zal hooguit een half uur in beslag nemen. Bij een 
geslaagde opname ben je opeens filmacteur!!! Graag opgeven via  secretaris@opgewekthouten.nl .  
 

Informatieavond Eiland van Schalkwijk 
Energiek en Opgewekt Eiland van Schalkwijk heeft op 28 maart een eerste avond over 
energiebesparing en collectieve energieopwekking gehouden. Wij hebben op die avond twee 
presentaties gegeven en die kun je bekijken via het nieuwsbericht:  Informatieavond Schalkwijk op 
28 maart  op onze website.  
 

Facebookgroep 
We hebben ons Facebookaccount vernieuwd en hebben ook een aparte groep aangemaakt om met 
onze leden te communiceren.  
Maak ook connectie met:  facebook.com/cooperatie.opgewekthouten  
 

Van het internet geplukt 
Op internet wordt van alles gezegd en geschreven over duurzame energie. Wij proberen zo goed 
mogelijk de leukste berichten voor u te retweeten via onze Twitter account. Op onze website kunt u 
die lezen, onder het kopje Nieuws.  
 
Vaak retweeten wij dan mooie grafieken van Lector Energietransitie:  Martien Visser   
of van zonnestroom analist Peter Segaar onder de naam:  Polder PV  
en  natuurlijk  retweeten we ook nog twitterberichten van:  gemHouten  en  NMU 
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Wil je meedoen?  
We zoeken nog steeds mensen die zich voor Opgewekt Houten willen inzetten. Dat is leuk om te 
doen. We vieren onze successen en werken met een stel opgewekte en gemotiveerde mensen heel 
concreet aan een duurzame gemeente Houten. Zowel de werkgroep Ledenwerving en 
Communicatie als de werkgroep Projecten zouden graag versterking krijgen.  
 
Bij twijfel wél bellen   naar Erik van de Giessen, tel. 06 499 60807, of mailen naar 
info@opgewekthouten.nl  en vragen naar de mogelijkheden! We bepalen samen wat je kunt doen, 
maar jij bepaalt wat je  wilt  doen en hoeveel en wanneer je dat doet. Kijk ook even naar de 
vacatures op de website, dan krijg je een indruk van wat er nodig en mogelijk is.  
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