
Nieuwsbrief 1 

   Beste leden van Zon op Oirschot locatie Notel 53, 

 

Het is eigenlijk best vreemd; wij hebben elkaar nog nooit gezien of gesproken en het wordt 

daarom tijd voor een eerste contact. De eerste bijeenkomst om elkaar te ontmoeten zal 

waarschijnlijk onze eerste  algemene jaarvergadering zijn. Deze is in het voorjaar van 2020 

gepland, inclusief de beloofde borrel vanwege de ingebruikname van onze zonnepanelen.  

Even een paar feiten: 

Na de ledenvergadering van 22 juni jl. is de locatie Notel 53 ondergebracht in een aparte 

coöperatie en dit is ook bevestigd via inschrijving bij de Kamer van Koophandel en vastlegging 

bij de notaris in afzonderlijke statuten.  De oprichting van onze coöperatie geeft het bestuur van 

de stichting ZoO de vrije hand  nieuwe projecten op te zetten en andere activiteiten te 

ontwikkelen. 

Voor het nieuwe bestuur was het even wennen, maar na een paar besprekingen beginnen we 

elkaar te vinden en zijn ook een aantal praktische zaken geregeld: zoals wat te doen in geval van 

storing. Ook komen de eerste opbrengsten van geleverde stroom binnen, ofwel de kassa begint te 

rinkelen. Dit jaar hebben onze panelen, vanaf 8 juli, de datum van ingebruikname, al 77.000 kWh 

opgewekt. Dat is 117 kWh per paneel.  In het voorjaar verwachten wij de leden informatie te 

geven over teruggave van de energiebelasting via hun stroomleverancier en over uitbetaling  van 

de verkoopopbrengst van onze stroom. 

Er zijn overigens ook al twee mutaties geweest, een vanwege verkoop van huis en verhuizing 

buiten de postcoderoos en helaas ook een vanwege overlijden. In deze gevallen bemiddelt onze 

coöperatie bij de overdracht van de zonnepanelen. 

Tot slot wil ik u een fijn jaareinde en vooral zonnig 2020 toewensen. 

Nick Weijers - voorzitter 

De overige leden van het bestuur zijn Koos van Kampen – secretaris en Jan van Tiggelen - 

penningmeester 

 

 

 


