
Algemene ledenvergadering

Informatiebijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken



Agenda 
1. Opening

2. Mededelingen

3. Organisatie coöperatie
a. Financiën
b. Kascommissie 2020
c. Contributie

4. Sinnestroom Trije Hikken – Het project

5. Sinnestroom Trije Hikken – Wie doet mee?

6. Sluiting en ondertekening overeenkomst



Financieel overzicht 2019 tot nu



Coöperatie Duurzaam Wergea

jaaruitgaven2019

bankkosten 116,52

aanvraag SDE 7,50

registratiekosten KPN 15,00

promotie 287,34

advisering 2.268,75

2.695,11



Coöperatie Duurzaam Wergea

inkomsten jaar 2019

geen     00,00

totaal 0,00

Toegezegde bijdrage Coöperatiefonds Rabobank € 5.000



Coöperatie Duurzaam Wergea

Saldo per 1-10-2019

beginsaldo 4.080,28

inkomsten 0,00

uitgaven 2.695,11

huidig saldo 1.385,17
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Sinnestroom “Trije Hikken” 
Wat is er allemaal gebeurd na 8 mei?

 Ecoop

 Dak Hendrik verstevigd

 Herberekening aantal zonnepanelen

 Offertes voor installatie opgevraagd

 Participatiereglement en 
financieringsovereenkomst

 Informatiememorandum

 Opstalovereenkomst



Sinnestroom “Trije Hikken” 
Project:

309 Zonnepanelen Trije Hikken Warstiens 

Maatschap Schuurmans stelt een dak ter beschikking

Bijna 100 kWp opgesteld vermogen. 



Sinnestroom “Trije Hikken” 
Hoe werkt het?

 Na installatie van de panelen, wordt stroom opgewekt

 De stroom (kWh) wordt verkocht aan een energieleverancier

 We ontvangen per opgewekte kWh ook SDE+-subsidie

 Hierdoor houden we aan het einde van de rit een bedrag over, 
dat we kunnen besteden in het dorp



Sinnestroom “Trije Hikken” 
Wat is er nodig? (Investering en financiering)

 De initiële investering van de zonnepanelen moet eerst 
door ons worden gedaan: €78.000,-

 Subsidies en fondsen
 Rabobank Cooperatiefonds (€ 5.000,-)
 LOF (€ 3.500,-)
 Popma Gasthûs (aanvraag loopt)
 IMF Provinsje Fryslan (aanvraag € 4.500,- loopt) 

 Geld lenen bij financier
 Offerte van FSFE
 Voorwaarde is 30% eigen vermogen

 Verkoop van Sinneficaten aan leden van de coöperatie



Sinnestroom “Trije Hikken” 
Exploitatie

Investering

Jaarlijkse kosten

Rente

Verkoop kWh

SDE+

Verkoop GVO

Exploitatiebegroting

Na 15 jaar:

€ 35.000,- tot € 40.000,-

voor Wergea

Ruim 1,3 miljoen kWh 

duurzame energie!



Sinneficaten
Participatiereglement

 Nominale (vaste) waarde:  € 100,-
 Rente:  elk jaar 2,5%
 Iedereen mag zoveel kopen als hij/zij wil, met een totaal maximum van 700
 Eerste 5 jaar blijven de Sinneficaten in bezit van de coöperatie: eerst lening 

aflossen. 

 Na 5 jaar gaat de coöperatie elk jaar Sinneficaten inkopen. Dit is nodig in 
verband met de exploitatie.

 Iedere participant kan een verzoek indienen tot uitbetaling. 
 1 keer per jaar wordt de balans opgemaakt: Hoeveel aanvragen tot 

uitbetaling zijn er vs. hoeveel kan/moet er ingekocht worden.

 Als er meer of minder Sinneficaten ingekocht moeten/kunnen worden dan er 
aanvragen zijn: in gelijke mate inkopen

 Overdraagbaar onder leden, loopt via de coöperatie



Informatiememorandum
Alle informatie overzichtelijk in één document

Nodig voor toezichthouder AFM



Opstalovereenkomst
 Overeenkomst tussen maatschap Schuurmans en de coöperatie

 Afspraken vastleggen om er voor te zorgen dat we beide niet voor 
verrassingen komen te staan

 Financieel:
 €4,- per paneel per jaar
 15 jaar (of eigenlijk zolang SDE+ loopt)

 Verzekeringen beide kanten
 Aansprakelijkheid
 Product
 Productie
 Opstal

 Overige afspraken
 Bijvoorbeeld onderhoud



Overeenkomst Groenleven



Externe financiering
 Offerte FSFE

 3,5% rente 
 Annuïtair aflossen in 15 jaar
 Boetevrij aflosbaar

 30% eigen vermogen



Stroomafnemer



Planning
 Vandaag: 2 oktober

 Inschrijving voor Sinneficaten tot 16 oktober (twee weken)

 Betalingsverzoeken uitsturen (Voor 1 november betalen)

 Externe financiering afsluiten

 Genummerde Sinneficaten toekennen aan betaalde aanvragen 

 Week 44 nieuwe aansluiting maatschap Schuurmans

 Daarna: Installatie zonnepanelen



Vragen/opmerkingen/bezwaren?
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