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Jaarverslag 2021

2021: weinig mogelijk, veel gebeurd

2021 stond wat ons betreft in het teken van ons tweede zonnepanelen-project. Waar
we eind 2020 de eerste stappen hiertoe hadden gezet, zijn we daar in 2021 met veel
enthousiasme mee verder gegaan. Verderop in dit jaarverslag meer informatie.
Ook Covid-’19 was nog gedurende het gehele jaar in meer of minder mate aanwezig.
In ieder geval hebben we onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) niet als
fysieke bijeenkomst kunnen organiseren, maar we hebben deze op 29 maart online
gehouden. Een primeur, en eigenlijk door iedereen als positief ervaren.
Tijdens deze vergadering is bestuurslid Harm de Vries afgetreden in verband met
zijn verhuizing naar Swichum. Steven Hemstra is toegetreden tot het bestuur.
Toch hopen we in 2022 elkaar weer te kunnen ontmoeten tijdens bijeenkomsten voor
onze leden en/of andere initiatieven.
Een korte vooruitblik op 2022: Ons tweede project, Greate Mar, gaat draaien en
duurzame energie opwekken. Daarnaast zijn we druk bezig met het opstellen van
een visie voor onze coöperatie en ook met een commissie die zich bezighoudt met de
opbrengsten van onze projecten.
In de volgende hoofdstukken wordt de stand van zaken van onze projecten Trije
Hikken en Greate Mar beschreven.

Huidige stand van zaken coöperatie
Momenteel hebben we 78 leden, waarvan 67 participanten in projecten.
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Sinnestroom Trije Hikken

Het project Sinnestroom Trije Hikken levert vanaf 26 maart 2020 energie. In ons
vorige jaarverslag van 2020 meldden we dat er gedurende het jaar tijdelijke
problemen waren met de registratie van de teruglevering. Dit was in 2020 al
opgelost, echter de financiële afhandeling moest nog plaatsvinden. Dat is in 2021
ook daadwerkelijk gebeurd.
Over geheel 2021 hebben we 102.478 kWh geleverd. Net als vorig jaar heeft
Vandebron deze energie van ons ingekocht. Daarnaast ontvangen we SDE+subsidie over de opbrengsten, die jaargemiddeld aanvult tot 10,6 cent per kWh. In
de laatste maanden van 2021 ontstond de onverwachte situatie dat de
energieprijzen erg hoog werden, waardoor deze SDE+-subsidie niet eens nodig
was. Voor onze businesscase erg positief!
Het is voor klanten van Vandebron nog steeds mogelijk om de door ons
geproduceerde stroom af te nemen. Als je via onderstaande link klant wordt bij
Vandebron ontvang je €100,- korting en ontvangen wij als coöperatie die €100,- ook.
Bepaal voor jezelf of het aanbod van Vandebron bij jou past.
Klant worden bij vandebron via Duurzaam Wergea

We hebben eind 2021 de opbrengst per sinneficaat weer aan de participanten (€2,50
per Sinneficaat) kunnen overmaken.
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Sinnestroom Greate Mar

Eind 2020 hebben we een start gemaakt met Sinnestroom Greate Mar. Rienk Stelwagen
heeft ons een dak ter beschikking gesteld waar we zonnepanelen op mogen leggen (zie
onderstaand voor een impressie).

We hebben voor 1 april 2021 een subsidieaanvraag gedaan voor de zogenaamde SCEsubsidie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Dit is net als de SDE+subsidie een subsidie over de opbrengsten. Echter nu van 14,6 cent per kWh.
Op 22 juli kregen we het verlossende bericht dat ons project goedgekeurd was en dat we
subsidie kregen voor een opgesteld vermogen van 99,75kWp. We konden door!
We hebben voor dit project net als in ons project Trije Hikken weer ondersteuning van
Ecoop ingehuurd om ons te helpen met de technische, financiële en juridische kant van
het project.

Informatiebijeenkomst en
financiering
Ook nu is de subsidie weer een subsidie aan de
opbrengstenkant en dus moesten we het
project aan de voorkant weer financieren. Net
als bij Trije Hikken hebben we een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor
onze leden, maar ook voor andere inwoners
van Wergea en omstreken. 6 oktober was
Grandcafe JAN! de locatie hiervoor.
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We hebben tijdens deze avond al veel Sinneficaten (participaties in het project) verkocht
en in de weken opvolgend aan deze bijeenkomst weer het totale te financieren bedrag
bij onze leden opgehaald. Wederom fantastisch nieuws en voor ons ook een teken dat
deze initiatieven leven onder onze leden en dorpsgenoten.

Installatie
We hebben bij 3 partijen offertes opgevraagd voor de installatie van het project. FDB uit
Sint Annparochie had de meest voordelige inschrijving. Na de positief verlopen
informatieavond hebben we als bestuur besloten dat we verder konden met het project
en op 14 oktober hebben onze voorzitter Marc en secretaris George het contract
ondertekend.
We hadden gehoopt de panelen nog in 2021 te kunnen leggen, maar door onzekerheid
omtrent de kwaliteit van de dakplaten en de bijbehorende garantie, is dit naar achteren
geschoven. Inmiddels weten we dat de dakplaten vervangen gaan worden en dat onze
panelen begin van het tweede kwartaal 2022 worden geplaatst. Een mooi vooruitzicht
met de mooie maanden in aantocht.

Energieverkoop
Vandebron heeft inmiddels haar beleid veranderd en neemt geen energie meer af van
“kleine”projecten en dus moesten we op zoek naar een andere partij. Inmiddels hebben
we een energieleverancier gevonden die de energie van ons af wil nemen: Eneco. Eneco
had de beste voorwaarden en we hebben een vast contract voor 1 jaar tegen het tarief
van ruim 45 cent per kWh (excl. BTW). Beduidend meer dan de 14,6 cent waar we
rekening mee hielden en dus erg gunstig voor de businesscase van dit project!
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