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Update project zonnepanelen 

 
 
Met betrekking tot het project zonnepanelen is het bestuur op het punt beland, dat zij de 
leden aanvullende informatie kan verstrekken. 
Als we even terug gaan in de tijd, dan is het project uitvoerig uitgelegd op de ALV van 
november 2019. Alhoewel dit onderwerp achteraf structureel beter had kunnen worden 
gepresenteerd, is op deze ALV als consensus bereikt, dat de leden het bestuur groen licht 
hebben gegeven, onder voorwaarde dat het project niet substantieel zal afwijken van 
hetgeen op die ALV is uitgelegd. 
 
 
Na de ALV van november jl. moesten er in eerste instantie 4 wegen worden bewandeld, om 
te onderzoeken of het plan op de voorgestelde weg doorgang kan vinden. Dit waren: 

a. We hadden besloten om de financiering geheel door leden te laten plaatsvinden 
middels obligaties. Dit moest aan de leden kenbaar worden gemaakt. 

b. Ook moest het plan worden geconcretiseerd middels het opvragen van offertes aan 
enkele bedrijven. 

c. Als alles zou kunnen doorgaan, diende het geheel wel op het elektriciteitsnetwerk 
te worden aangesloten en daar diende Liander voor te worden benaderd. 

d. De vereniging zou, naast de reeds toegekende SDE subsidie, nog extra subsidie 
kunnen aanvragen op grond van een eenmalige hoge investering op duurzame 
energie (een z.g. sportsubsidie) en voor zulk soort projecten in de markt zijnde 
subsidie voor BTW-compensatie voor sportverenigingen. 

 
 
Ad a. 
Onze penningmeester was zeer verheugd, dat het aantal inschrijvingen op de obligaties het 
benodigde bedrag behoorlijk te boven is gegaan. Waarvoor is ingetekend, kan daarom niet 
geheel worden toegezegd. Omdat we een zo groot mogelijk draagvlak onder de leden 
willen hebben, zullen de kleine inschrijvingen sowieso worden gehonoreerd. Zij die voor 
een groter aantal/bedrag hebben ingeschreven, zullen dus een iets kleinere portie 
tegemoet kunnen zien. Hoe het aantal er precies komt uit te zien, zal men kunnen ervaren 
als men van de club de factuur voor de obligaties ontvangt. Deze factuur kunnen de 
inschrijvers aan het eind van de maand maart verwachten. 
 
 
Ad b. 
Er zijn 3 bedrijven om offerte gevraagd. Na een eerste vergelijking hebben we er op dit 
moment nog 2 over, die op onderdelen verschillen, maar uiteindelijk beiden in grote lijnen 
voldoen aan het Programma van Eisen (PvE). De werkgroep zonnepanelen gaat met deze 2 
bedrijven in detail verder, om te kijken of het aangebodene voldoet aan de details binnen 
het PvE. 
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Ad c. 
Met de toenemende vraag (elektrisch rijden, warmtepompen enz.) én het toenemende 
aanbod (windmolenparken, zonnepanelenparken, zonnepanelen op daken van burgers en 
bedrijven enz.) bezit het elektriciteitsnetwerk in Nederland niet overal voldoende 
capaciteit om al dat gevraagde en opgewekte vermogen te kunnen transporteren. Er zijn 
gebieden in ons land die al niet meer voldoende stroom kunnen krijgen, maar er zijn ook 
gebieden waar niet alle stroom kan worden terug geleverd. Wij zitten in de gelukkige 
omstandigheid, dat onze aansluiting aan de rand van Tytsjerk in een gebied ligt dat hier 
geen last van heeft. Onlangs hebben wij de offerte van Liander ontvangen, waarin zij 
melding maken dat er geen restrictie zit op het terug leveren van energie. Ook komt de 
geoffreerde prijs van de aansluiting overeen met hetgeen in de eerste berekening was 
opgesteld. 
 
 
Ad d. 
Pas als de voor opdracht getekende offertes van Liander en de installateur de deur zijn 
uitgegaan (dat zal uiterlijk het einde van de 1e week van maart gebeuren), kan onze 
penningmeester aan de slag met de aanvragen voor de aanvullende subsidies.  
Het toekennen daarvan maakt ons project buitengewoon rendabel. Als het, onverwacht, 
niet toegekend wordt, blijft het rendabel maar is de terugverdientijd iets langer. Dit is een 
stukje onzekerheid, maar het is niet mogelijk om dit voorafgaande aan de opdrachten aan 
te vragen en toegezegd te krijgen. 
 
 
Conclusie: It giet oan! 
Samenvattend zijn alle onderdelen uitgekomen op het aan de leden voorgelegde plan, dat 
is gepresenteerd op de ALV van november jl. Het bestuur geeft daarom de werkgroep 
zonnepanelen groen licht om de procedure verder voort te zetten. 
 
Als er weer aanleiding is voor het bestuur om de leden van verdere info te voorzien, zal er 
wederom een extra OCB worden uitgegeven. 
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