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Nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie BoeN  

  
nummer 12, april 2019  

 

De energiecoöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht.  
Het Bestuur van BoeN informeert de leden van de coöperatie regelmatig met een 
Nieuwsbrief over de ontwikkelingen en de stand van zaken.  

 
 
 
1. Definitieve jaarcijfers 2018 BoeN 
 
Zoals beloofd tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 5 maart j.l. sturen wij 
jullie bijgaand de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening over 2018 van onze 
coöperatieve vereniging. Deze rapportage is als bijlage A bij deze Nieuwsbrief gevoegd. De 
registeraccountant (Dhr. G. Stolwijk) heeft deze rapportage afgetekend en de 
kascommissie is hiermee akkoord gegaan.  
 
Tijdens de laatste besprekingen met de accountant bleek dat de cijfers over 2017 nog niet 
geheel klaar waren. Over 2017 moet BoeN namelijk nog belasting betalen van € 220,-. Dit 
was nog niet verwerkt in de eerder gepresenteerde cijfers over 2017. Inmiddels zijn de 
cijfers over 2017 definitief gemaakt.  
Het Bestuur biedt excuses aan voor het feit dat wij eerder (in de presentaties tijdens de 
ALV begin 2018 en idem begin 2019) niet geheel juiste cijfers hebben getoond over het 
boekjaar 2017.   
 
De nog te betalen belasting over 2017 brengt enkele niet materiële wijzigingen met zich 
mee in de cijfers over het boekjaar 2018 ten opzichte van wat wij tijdens de ALV op 5 
maart j.l. hebben gepresenteerd.  
In aanvulling op de toelichting die in bijlage A is opgenomen nog het volgende.   
In de balanspost “kapitaal: inleggelden leden (deelnemers zonnedak)” ad € 174.135 zit 
o.a. een reservering voor de sloop van het zonnedak (€ 11.000,-) en een reserve voor 
onvoorzien onderhoud aan het zonnedak (€ 8.227,-). Deze reserves zijn ongewijzigd 
gebleven t.o.v. wat wij hebben gepresenteerd tijdens de ALV op 5 maart j.l..  
De volledige uitsplitsing van de financiën tussen het “Zonnedak-Holthuizen” en “BoeN 
exclusief het zonnedak” presenteren wij volgend jaar wederom.  
 
Als u nog vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met onze penningmeester, Hein 
Konijnenberg. Hij zal ze met alle plezier beantwoorden. U kunt hiervoor een mailtje sturen 
naar het secretariaat. 
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2. Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Vorig jaar is in de Nederlandse wetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing geworden. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde 
privacywetgeving geldt. Via deze email informeren we u eenmalig over ons privacybeleid.  
 
De Coöperatie Bronkhorst en Omstreken Energie Neutraal U.A. (oftewel “BoeN”) vindt uw 
privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De manier 
waarop wij uw gegevens verwerken, is in overeenstemming met de hiervoor geldende 
wetgeving. Welke gegevens we van u als lid verzamelen en wat uw rechten zijn, vatten we 
hieronder kort samen. Ons volledige privacybeleid is als bijlage B bij deze Nieuwsbrief 
gevoegd; u kunt het ook nalezen op www.boen.nu. Als ons privacybeleid wijzigt, ziet u dat 
terug op onze website.  
 
We houden een ledenadministratie bij met hoofdzakelijk de bank- en adresgegevens van 
onze leden, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden. Die gegevens gebruiken we om u 
onze e-mails toe te sturen en om u te informeren over onze werkzaamheden, over 
resultaten van onze projecten, het opstellen en muteren van deelnemersovereenkomsten 
en om uw jaarlijkse bijdrage te innen. Op onze website publiceren we niet-
geanonimiseerde foto's van deelnemers aan mogelijke projecten waarbij - als dat 
doelmatig is - een naam (voor- en/of achternaam) kan worden opgenomen in het verslag. 
Die kunnen vervolgens worden overgenomen in lokale media zoals de Contact.  
 
Financiële gegevens met betrekking tot een donatie verzamelen we enkel om de 
overeenkomst uit te kunnen voeren. Gegevens worden nooit aan commerciële derde 
partijen verstrekt.  
Bij vragen over ons privacybeleid kunt u uiteraard contact opnemen met ons secretariaat. 
 
 
3. Productie  zonnedak Holthuizen  
 

Op het dak van deze veestal aan de Toldijkseweg 39 in Steenderen is in opdracht van 
BoeN het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’ gebouwd. Op dit dak liggen 741 
zonnepanelen, die gekocht zijn door 55 deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen, 
Baak, Rha en Olburgen.  

 
Sinds 1 juli 2018 produceert ons zonnedak stroom.  
Die stroomproductie van ons zonnedak is online via de 
website van BoeN te volgen: ga naar www.boen.nu, en klik 
op tabblad “Zonnedak”.  
U kunt dus zelf bijhouden hoe het gaat met het zonnedak, 
en met uw aandeel daarin. Deel de totale productie door 741 
en u weet de stroomproductie van één productieaandeel.  

http://www.hetsteenderslandschap.nl/privacy
http://www.boen.nu/
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4. Belastinggeld teruggehad?  
 
Eind januari heeft de secretaris van BoeN aan alle deelnemers in het zonnedak Holthuizen 
een zogenaamde “Ledenverklaring” gestuurd. In die Verklaring zijn alle gegevens 
opgenomen die uw energieleverancier nodig heeft om de korting op de energiebelasting uit 
te betalen waarop uw productieaandelen u recht geven.  
Deelnemers die klant zijn bij AGEM hebben hun belastingkorting begin maart 2019 op hun 
bankrekening ontvangen.  
De andere deelnemers hebben van ons het advies gekregen om de Ledenverklaring op te 
sturen naar hun eigen energieleverancier. Dan krijgen zij hun belastingkorting uitbetaald 
door hun eigen energieleverancier.  
 
Eén deelnemer heeft bij BoeN aangegeven dat zijn energieleverancier (Nuon) niet zonder 
nadere acties van BoeN wil uitbetalen. Vanzelfsprekend is BoeN in contact met Nuon en 
lossen wij dat probleem voor onze deelnemer op. Omdat BoeN van de deelnemers niet 
weet bij welke energieleverancier men klant is weten wij niet of er wellicht nog meer 
Nuon-klanten onder onze deelnemers zijn.  
 
VRAAG: Heeft u problemen met de teruggave van de energiebelasting, meld dat dan s.v.p. 
aan ons secretariaat. Dan pakken wij dat voor u op.  
 
 
5. Onderhoud zonnedak Holthuizen 
 
Voor het onderhoud van ons zonnedak heeft BoeN een onderhoudscontract gesloten met 
het bedrijf Tenten Solar, dat het dak ook heeft geleverd en geïnstalleerd. Voor een vast 
bedrag van € 750,- per jaar (ex BTW) houdt Tenten Solar in de gaten of het zonnedak naar 
behoren functioneert (“monitoring”) en doet Tenten Solar alle benodigde onderhoudswerk.  
De onderhoudswerkzaamheden worden namens BoeN in de gaten gehouden en bijgewoond 
door Frank van Heijst.  
 
Half maart jl. is de hele installatie door Tenten Solar gecontroleerd: alles functioneert 
naar behoren. Eerder was via de monitoring al geconstateerd dat er 3 “optimizers” 
vervangen moesten worden. Dat is in het eerste jaar van functioneren niet ongebruikelijk. 
 

Technisch intermezzo: “optimizers” 
In bijna elk modern zonnedak zijn optimizers opgenomen: ons zonnedak bevat 1 optimizer 
per 2 zonnepanelen.  
Een optimizer zorgt ervoor dat de zonnepanelen afzonderlijk van elkaar werken. Levert een 
zonnepaneel niet de gewenste minimum opbrengst, dan zorgt de optimizer dat dit niet ten 
koste gaat van de rest van het zonnedak. Dit in tegenstelling tot een systeem zonder 
optimizers: daarbij wordt de opbrengst van het hele dak bepaald door het zwakste 
zonnepaneel.  
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Wanneer schakelt de optimizer een zonnepaneel uit? Bijvoorbeeld: als er tijdelijk schaduw 
op valt (’n wolk), het zonnepaneel meer vervuild is dan de andere panelen, het zonnepaneel 
warmer is dan de andere, het zonnepaneel sneller technisch veroudert dan de andere.  
Het “monitoringsysteem” dat onderdeel uitmaakt van het zonnedak waarschuwt het 
onderhoudsbedrijf (en BoeN) als een optimizer uitvalt; die wordt dan vervangen.  

 
Wegens de weersomstandigheden (om de wei van de dakeigenaar niet kapot te rijden) is 
de vervanging van de 3 kapotte optimizers in maart uitgesteld. Dat werk is op een zonnige 
en windstille dag begin april jl. uitgevoerd.  
 

    
 
 
 
6. Zonnepanelen op eigen dak 
 
Heeft u zonnepanelen op uw eigen dak liggen, of overweegt u die aanschaf, dan is er goed 
nieuws voor u!  
Want de zogenaamde “salderingsregeling” wordt verlengd. Wat betekent dit?  
 
De “salderingsregeling”. 
Wie zonnepanelen heeft op eigen dak gebruikt natuurlijk allereerst zelf gratis duurzame 
zonnestroom.  
Maar als uw zonnepanelen meer stroom produceren dan u op dat moment gebruikt levert u 
via het stroomnet die extra stroom terug aan uw energiebedrijf. Door de zogenaamde 
"salderingsregeling" krijgt u een zeer behoorlijke vergoeding voor de stroom die u 
teruglevert, namelijk hetzelfde bedrag als u betaalt voor de aankoop van stroom.  
Voorbeeld: volgens contract met uw energiebedrijf betaalt u € 0,22 per kWh stroom; als u 
de stroom van uw eigen zonnepanelen teruglevert aan uw energiebedrijf krijgt u daarvoor 
óók € 0,22 per kWh. Dat is een bijzonder forse vergoeding, want op de vrije energiemarkt 
krijgt u momenteel slechts € 0,05 à € 0,06 per kWh geproduceerde stroom. Dat bedrag(je) 
krijgt u van uw eigen energiebedrijf, de rest (zo’n € 0,16 à 0,17 per kWh) wordt bijgepast 
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door de Rijksbelastingdienst. Dat is de subsidie om “zonnepanelen op eigen dak” te 
stimuleren.  
Mede door deze “salderingsregeling” is de terugverdientijd van zonnepanelen slechts 
ongeveer 7 jaar. Na circa 7 jaar heeft u de aanschafkosten dus terugverdiend, en alle 
jaren daarna heeft u gratis zonnestroom; zonnepanelen functioneren zeker 25 jaar, dus:  

 “tel uit uw winst”, voor uw portemonnee en voor het milieu!   
 
Deze salderingsregeling zou volgens het Regeerakkoord van het huidige Kabinet veranderd 
worden (“versoberd”, dus minder subsidie), maar onlangs heeft minister Wiebes besloten 
om de bestaande regeling te verlengen tot 2023. Dat is goed nieuws voor wie zonnepanelen 
heeft en ook voor wie overweegt om zonnepanelen op eigen dak te plaatsen.  
Vanaf 2023 wordt de regeling in 8 jaar stapsgewijs afgebouwd. Omdat volgens de Regering 
de zonnepanelen ook in die periode nog steeds efficiënter en goedkoper worden kan die 
afbouw plaatsvinden zonder dat het rendement op de investering in zonnepanelen 
wezenlijk achteruitgaat: de terugverdientijd is momenteel circa 7 jaar, en die zal ook in 
en na die afbouwperiode ongeveer 7 jaar blijven.  
 
DUS:  
Overweegt u om zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen en heeft u geld 
beschikbaar voor de aanschaf, wacht dan niet langer en doe het NU.  

Voor een gemiddeld huishouden moet u denken aan 10 zonnepanelen à circa € 370 
per stuk (all-in), dus een totale investering van circa € 3.700. Dat bedrag heeft u na 
circa 7 jaar terugverdiend door uw veel lagere uitgaven voor stroom.  

Voor meer informatie kijkt u op de onafhankelijke website van Milieu Centraal via: 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/ 
 
 
Tot slot 
Het Bestuur van de energiecoöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over 
de activiteiten en resultaten van de coöperatie.  
Wilt u meer weten of heeft u voorstellen voor nieuwe projecten: meld het ons! 
 

Gijs Wildeboer, voorzitter 
Arjan Woestenenk, secretaris  
Hein Konijnenberg, penningmeester 
Dolf Pasman, lid 

email:  secretariaat@boen.nu 
postadres:  Energiecoöperatie BoeN 

Bakerwaardseweg 5 
7226 LR Bronkhorst 

  
 
 

Coöperatie ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’(BoeN) U.A.  

secretariaat: Bakerwaardseweg 5; 7226 LR Bronkhorst 

email: secretariaat@boen.nu ; info: www. boen.nu  

KvK: 626 300 75;  IBAN: NL32 RABO 0321 6997 85  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/
mailto:secretariaat@boen.nu
mailto:secretariaat@boen.nu
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BIJLAGE A : Jaarrekening BoeN over boekjaar 2018 
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BIJLAGE B: Privacybeleid BoeN 

(versie 01 d.d. 10 maart 2019) 
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Coöperatie Bronkhorst en 
Omstreken Energie Neutraal U.A. (hierna “BoeN”) verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers of 
andere geïnteresseerden.  
Indien je lid wordt van BoeN, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan BoeN 
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te 
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen 
administratie.  
 
1. Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van BoeN, per adres 
Bakerwaardseweg 5, 7226 LR Bronkhorst, secretariaat@boen.nu , KVK 62630075. De functionaris 
donateurbeheer c.q. de penningmeester is bereikbaar via voorgenoemd emailadres.  
 
2. Welke gegevens verwerkt BoeN en voor welk doel  
 
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  

a) voor- en achternaam  

b) adresgegevens en eventueel postadres  

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s  

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals 
bijvoorbeeld social media accounts  
 

2.2 BoeN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou 
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,  

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het opstellen en 
muteren van deelnemersovereenkomsten/certificaten bij deelname aan projecten;  

c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BoeN;  

d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het 
lidmaatschapsgeld af te wikkelen.  
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2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt 
om je te vragen naar je ervaringen met BoeN en je te informeren over de ontwikkelingen van BoeN. 
  
E-mail berichtgeving (opt-out):  
BoeN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over 
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van BoeN. Afmelding 
voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een reactie op de mailing.  
 
3. Bewaartermijnen  
 
BoeN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot 
maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens 
vernietigd.  
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers  
 
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BoeN passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen.  

4.2 Voor zover BoeN gebruik maakt van diensten van derden voor de verwerking van de 
persoonsgegevens, dan hebben wij een verwerkersovereenkomst met de verwerker.  
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  
 
5.1 Via de ledenadministratie c.q. het secretariaat van BoeN kan je een verzoek indienen om je 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BoeN zal je verzoek in 
behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie c.q. het 
secretariaat.  

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop BoeN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken 
behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming c.q. de secretaris.  

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze 
ledenadministratie c.q. het secretariaat op eerdergenoemd emailadres.  
 
6. Wijzigingen  
 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.   


