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Jaarverslag van activÍteiten 2016

Er is het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd rond VCEN (Vragender Coöperatief Energie
Neutraal). Eerder al werd een businessplan opgesteld voor de tender Gelderse Maten 2015 en werd
uiteindelijk de nodige provinciale subsidie binnengehaald.
De 5 deelprojecten uit de tender zijn:
1. Creëren van bewustwording en draagvlak
2. Collectief zonnedak
3. Opslag zonne-energie
4. Duurzaam warmteproject
5. Haalbaarheid windenergie

Collectief zonnedak.
Op 8 maart na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VCEN vond bij Beneman de aftrap
plaats voor de realisatie van het collectieve zonnedak waarvoor veel belangstelling was.Zo'n70
mensen vulden een intentieverklaring in op basis waarvan bij de Provincie Gelderland subsidie werd
aangevraagd voor 425 panelen. Op het dak van de zakgoedloods van Gunnewick Mengvoeders is
plaats voor 240 panelen. We moesten dus op zoek naar een tweede dak en vonden dat uiteindelijk
bij het Loonbedrijf Vragender.



-

Postcoderoos
Middels de zogeheten postcoderoosregeling krijgen leden van een coöperatie korting op hun

energiebelasting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit via hun energienota- Hierdoor

kunnen inwoners van een dorp en de daaraan grenzende dorpen op een financieel rendabele manier

aan de slag met duurzame energie.

Hierdoor kunnen ook inwoners van Aalten, Lichtenvoorde, Lievelde, Meddo en Corle met ons

meedoen. De gemeente Oost Gelre stelt een bedrag van € 10.@0,- beschikbaar voor de

postcoderegeling.

Communicatie en werving
Er verscheen huis-aan-huis een brochure met informatie over het collectieve zonnedak en de website

Vragender Duurzaam werd gerealiseerd. Via de pers en via regelmatige nieuwsbrieven proberen we

iedereen te informeren. Er worden posters verspreid. Ook komen er speciale Vragender Duuzaam-

poloshirts voor bestuur en werkgroepleden. En natuurlijk zijn we ook actief op Twitter en Facebook.

Bestuurlijk
Er komt veel kijken bij het besturen van een energiecoöperatie. ln veel opzichten, technisch,

financieel, fiscaal en vele andere zaken. Gelukkig zijn er ook nog onze deskundige werkgroepleden.

Ook doen we regelmatig een beroep op externe adviseurs en bedrijven. Om rechten,

aansprakelijkheid en administratie goed te regelen komen we medio apriltot de conclusie dat het

beter is een aparte coöperatie op te richten voor het collectieve dak'

Coöperatie NoaberZon U.A.

De nieuwe coöperatie gaat NoaberZon heten. Het (voorlopig) bestuur bestaat uit Paulvan der Putte,

Ellie Waalder, Ben Kamphuis en Rinus te Kronnie. lnschrijven bij de KvK, bezoek aan de notaris en

een bankrekening openen.
Er wordt in juli een ledenovereenkomst opgesteld waarmee inwoners van het postcoderoosgebied

in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan het collectieve dak van de Coöperatie

NoaberZon U.A. met een door hen gewenst aantal certificaten.

Eind juli gaat ook de offerteaanvraag de deur uit naar 4 installatiebedrijven. Niet alleen voor het

collectíeve dak maar ook voor de MFA en de Antoniusschool. Op dat moment is het tweede

collectieve dak nog steeds niet gevonden. Op 27 juli vindt er een schouw plaats: Samen met de

uitgenodigde installatiebedrijven maken we een rondgang langs de locaties en krijgen ze de

gelegenheid vragen te stellen. Begin augustus komt het dak van Loonbedrijf Vragender in beeld als

tweede collectieve zonnedak. Mensen die eerder hebben aangeBeven belangstelling te hebben

wordt gevraagd of ze ook echt willen meedoen in het postcodeproject door het invullen en

ondertekenen van een ledenovereenkomst. Mensen worden telefonisch benaderd en er worden

informatieavonden gehouden.

Begin september realiseren we ons dat er leden zijn die met slechts 1 of 2 certificaten mee willen

doen om ons te helpen. Financieel voordeel hebben ze daar zelf niet van. Ze doen het eigenlijk alleen

om ons te steunen. En om ons ten doel gestelde aantal panelen te bereiken is er geen noodzaak

omdat we meer dan genoeg panelen kunnen plaatsen. Zij kunnen ondersteunend lid worden door

eenmalig € 50,- over te maken. Er komt voor hen een aangepaste ledenovereenkomst.



Wopereís Solar komt uiteindelijk uit de bus als het installatiebedrijf dat de werkzaamheden mag
uitvoeren. De prijs is goed, ze zijn bereid voor 15 jaar de opbrengst te garanderen , ze denken mee en

ze hebben ook een afdeling Staalbouw BV. Dat komt goed van pas bij het realiseren van een stalen
dak waarop de zonnepanelen moeten komen voor MFA de Bult.
Begin oktober wordt duidelijk dat het niet lukt om voor 25 november de zonnepanelen op het
collectieve dak te leggen én aangesloten te krijgen. Dit is een voorwaarde van de Provincie. Gelukkig
wordt ons verzoek om uitstel gehonoreerd en krijgen we de tijd tot 25 januari 2O!7. En Liander moet
benaderd worden om er voor te zorgen dat we tijdig worden aangesloten. Weer dringt de tijd. De

verzekering en het recht van opstal moeten worden geregeld.

Half november begint Wopereis met zonnepanelen leggen bij het loonbedrijf en daarna bij
Gunnewíck Mengvoeders.
Op 28 november zijn we zover dat er een oprichtingsvergadering gehouden kan worden. We hebben
50 deelnemers voor het collectieve zonnedak die goed zijn voor 452 panelen of 462 certificaten.
Bij Gunnewick Mengvoeders liggen 275 panelen en bij Loonbedrijf Vragender liggen 186 panelen.

de prijs voor een certificaat kan omlaag van € 250,- naar €245,-.
Het gezamenlijke PV-systeem heeft een nominaal vermogen van 120 kWp, goed voor een
stroomopbrengst van zo'n 1500 mWh gedurende 15 jaar.

Op vrijdag 20 januari, vijf dagen voor de deadline vindt, in aanwezigheid van mensen van PV-Pas,

AGEM, Wopereis en NoaberZon/VCEN de oplevering van het collectieve zonnedak plaats.

Vragender, L3 maart 2OL7

.E. Waalder,-


