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Hof van Twente op Rozen keert bijna € 15.000 uit aan leden
Het 1e productiejaar van onze 1e 3 daken ligt achter ons en we hebben een gunstig resultaat.
Dit gunstige resultaat over deze daken komt vanzelfsprekend ten goede aan onze leden.
In totaal ontvangen 69 leden met 73 aansluitingen samen een bedrag van € 14.936,16 als korting op hun
energierekening. Dit is een gemiddeld bedrag van € 204,60 per aansluiting.
Het bedrag per aansluiting is afhankelijk van de deelname aan de Postcoderoos, die weer gebaseerd is op het verbruik.

2.

Meevaller voor veel leden bij
1e uitbetaling korting Postcoderoos
Een aantal van onze leden die meedoen aan de 1e 3
daken van onze coöperatie werden begin december
verrast met een extra positief bericht. Doordat de 3
daken wat meer geproduceerd hebben dan begroot
en een aantal leden minder heeft verbruikt dan
hun deelname, kregen de andere leden een hogere
korting. Voor de leden die minder hebben verbruikt
dan hun deelname geldt vanzelfsprekend dat zij
over 100 % van hun werkelijke verbruik de korting
krijgen. Voor andere leden die ook klant zijn bij om |
nieuwe energie hadden we het zonnige bericht dat
zij over 99 % van hun verbruik de korting uitbetaald
krijgen. Dit in plaats van de gegarandeerde 85 %.
Ook de leden die geen klant zijn bij om | nieuwe
energie konden we blij maken met het bericht
dat zij over 90-91 % van hun verbruik de korting
uitbetaald kregen. Hun korting is wat lager omdat
we bij deze leden een hogere veiligheidsmarge
qua verbruik moeten aanhouden om geen risico te
lopen dat we een deel van de energiebelasting niet
uitbetaald krijgen.

Het klinkt wat ingewikkeld. Daarom een voorbeeld:
Een lid die ook klant is bij om | nieuwe energie en
voor 2.500 kWh meedoet in de coöperatie en 3.000
kWh heeft verbruikt, kreeg in plaats van € 125
korting dit jaar € 148,50 korting. Hij of zij ontving
dus geen 5 cent over de deelname van 2.500 kWh,
maar 5 cent over 99 % van 3.000 kWh.
Kortom: een goed bericht voor alle leden die
meedoen aan deze daken.

•

3.

Actie Tuindorp
De woningen in Tuindorp zijn energiezuiniger geworden,
maar konden vanwege de vorm van de daken lastig
voorzien worden van zonnepanelen. Reden voor het
Buurtwerk Tuindorp, Salut Welzijn, de gemeente Hof van
Twente en onze coöperatie om de handen ineen te slaan.
Met informatiefolders, bijeenkomsten en persoonlijke
informatie informeren we de mensen over de voordelen van
het lid worden van onze coöperatie.
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Net als anderen kunnen mensen meedoen zonder dat ze
hoeven te investeren en hebben daardoor toch 15 jaar
lang voordeel van een lagere energierekening. Door het
onderhoud verbruiken ze minder gas, door lid te worden
van de coöperatie krijgen ze korting op hun elektriciteit en
dragen ze ook op die manier bij aan de verduurzaming van
de gemeente.

•

4.

Sandwichborden
Ledencampagne:
“Panelen zoeken leden”
Omdat we in de komende maanden zoveel
mogelijk leden willen werven, hebben we
half november op 10 plekken in de gemeente
sandwichborden geplaatst met de slogan:
“Panelen zoeken leden”.
We maken daarbij gebruik van een foto die gemaakt
is op het dak van Permess tijdens een bezoek dat
een aantal leden brachten voorafgaand aan de ALV
op 25 september.
Leest u dus deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid
van onze coöperatie: aanmelden is zo gebeurd en
het kost u maar een paar tientjes, terwijl u 15 jaar
voordeel hebt. Klant worden mag, maar hoeft niet,
het voordeel is dan alleen wat minder, geen 5 cent
per kWh, maar 3 cent.

5.

Aanmelden kan via onze website hofvantwenteoprozen.nl.
Ook als u zonnepanelen hebt of al meedoet aan andere projecten
is deelname voor het resterende verbruik mogelijk en levert het
voordeel op.

•

Op naar het 200e lid: wie wint een dinercheque van € 75
Het aantal leden groeit gestaag, we gaan nu richting de 200 leden. Deze mijlpaal hopen we in de komende
tijd te bereiken. Het bestuur, samen met de directie/adviseurs werkt daar hard aan. Zo waren we present op
een aantal bijeenkomsten, hebben we veel tijd gestoken in de actie in Tuindorp, hebben we bovenstaande
sandwichborden geplaatst en hebben we gevraagd aan onze leden om mensen in hun omgeving persoonlijk
te benaderen. Aanmelden kan via onze site hofvantwenteoprozen.nl
Diegene die zich als 200e lid van onze coöperatie aanmeldt, ontvangt een dinercheque van € 75.

6.

•

3e ALV op 25 september neemt belangrijk besluit over korting
Eind september hadden we weer een
gecombineerde ledenvergadering met barbecue
daarna bij Erve Meenderinkboer. Tijdens de ALV
werd er door het bestuur advies gevraagd omtrent
de toekomstige structuur. De aanwezige leden
adviseerden unaniem positief over de gekozen
richting van het bestuur: directievoering door
CORF met Wilma Paalman als 1e aanspreekpunt.

Hierdoor ontvangen mensen met een klein verbruik meer
korting en mensen met een groter verbruik minder korting als
ze alleen lid zijn. Het omslagpunt ligt bij 5.000 kWh. Omdat
het met terugwerkende kracht werd ingevoerd, besloten de
leden ook om de mensen die er nadeel van zouden hebben,
voor het 1e jaar (2018/2019) te compenseren. Voor de 1e
3 daken gaat het daarbij om 3 leden. Zij hebben hierover
inmiddels bericht ontvangen.

Belangrijk voor de leden was het unanieme besluit
om met terugwerkende kracht de korting aan de
leden te wijzigen in 5 cent per kWh voor de leden
die ook klant zijn en 3 cent voor de leden die geen
klant zijn. Met gelijktijdig schrappen van de 50 euro
administratiekosten voor leden die geen klant zijn.

Voor onze leden en leden/klanten ziet het financiële plaatje
er na het besluit van de ALV als volgt uit met een aantal
voorbeelden. De korting geldt voor 15 jaar, de leden die ook
klant zijn ontvangen een hogere korting en daarnaast nog een
korting van 60 euro op de vaste leveringskosten (als ze klant
zijn voor elektriciteit en gas).
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7.

Panelen bij Permess liggen op
het dak, nu de aansluiting nog!
Het is een indrukwekkend gezicht: al die panelen,
982 stuks, op het dak van Permess MultiSTiQ in
Goor. Ze zijn de afgelopen maanden geplaatst.
Helaas is er momenteel nog een probleem met
de aansluiting in relatie tot de verzekering van het
gebouw. We gaan ervan uit dat dit de komende
weken wordt opgelost en dat we medio januari een
feestje kunnen houden voor de ingebruikname.
Op 25 september jl. brachten al een aantal leden
een bezoek aan het dak om een kijkje te nemen hoe
de werkzaamheden worden uitgevoerd.
We zijn momenteel bezig met het uitbreiden van
de installatie met nog eens 400 panelen. Dit omdat
voor de opbrengst van alle 982 panelen inmiddels
ruim voldoende leden zijn.

8.

Deze uitbreiding met 400 panelen is gemakkelijk te
realiseren. Naast deze relatief kleine uitbreiding die op
de bestaande verdeelkast kan worden gerealiseerd,
kijken we ook naar het verder volleggen van het dak van
Permess met een aanzienlijk aantal extra panelen.

•

Energierekening gaat per 1 januari 2020
voor veel mensen omlaag!
Nu de nieuwe tarieven voor de Heffingskorting, de
Energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie
en de Netwerkkosten bekend zijn, hebben we een
aantal proefberekeningen gemaakt voor onze
leden die ook klant zijn.
Daaruit blijkt dat met name de mensen met een
laag verbruik er behoorlijk op vooruit gaan. Dit is per
situatie verschillend, maar kan oplopen naar € 100
- € 150 per jaar. Dit komt doordat de heffingskorting
stijgt van € 311,62 naar € 527,17 per jaar. Deze
heffingskorting krijg je ongeacht je verbruik.

Deze verhoging is een compensatie voor de stijgende
Energiebelasting voor Gas en de stijgende Opslag
Duurzame Energie voor Gas en Elektriciteit.
Mensen met een gemiddeld verbruik gaan er wat minder
op vooruit. Hun voordeel ligt tussen € 50 - €100 per jaar.

•

We wensen als
bestuur en directie/
adviseurs iedereen
een goed, gezond,
duurzaam en vooral
zonnig 2020 toe.
En als je nog geen lid bent, begin
dan met het uitvoeren van het 1e
goede voornemen door je zo snel
mogelijk aan te melden als lid van
de coöperatie. Iedereen die netto
stroomverbruiker is, kan op die manier
meeprofiteren!
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