Nieuwsbrief

voor de leden van de coöperatie

BoeN

nummer 9a, 3 september 2018
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. Ons zonnedak Holthuizen produceert heel veel duurzame stroom!
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.

Door het uiterst zonnige weer van de afgelopen weken heeft ons zonnedak in de 6 weken
sinds de ingebruikneming tot 12 augustus al 63.000 kWh duurzame stroom geproduceerd.
Daarmee is nu al het jaarverbruik van 18 huishoudens gedekt!
2. De deelnemers in het zonnedak
Om voor alle deelnemers de gewenste korting op de energiebelasting te krijgen is ons
zonnedak aangemeld bij de Rijksbelastingdienst. De Belastingdienst heeft inmiddels aan
BoeN de zogenaamde “Aanwijzing” verstrekt, die gedurende 15 jaar de grondslag vormt
voor de belastingkorting van de deelnemers. Die staat dus VAST.
Zoals eerder bericht zal die korting naar onze huidige verwachting jaarlijks ruim € 30,- per
zonnepaneel (productieaandeel) zijn.
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De 55 deelnemers in het zonnedak hebben samen precies 741 “productieaandelen”
gekocht. Uw productieaandeel is dus precies gelijk aan één zonnepaneel. Nu het zonnedak
stroom produceert kan iedereen gemakkelijk zien wat de 'eigen' panelen produceren, want
1 productieaandeel = 1 zonnepaneel.
De stroomproductie van ons zonnedak is online via de website van BoeN (www.boen.nu) te
volgen. 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.
Inmiddels heeft BoeN van AGEM een lijst gekregen van de deelnemers die klant zijn bij
AGEM. Deze deelnemers krijgen 100 % korting op het lidmaatschap van BoeN. In september
verstuurt BoeN aan alle leden de facturen voor het lidmaatschap van BoeN: € 20,- of € 0,-.
3. Cadeau van Tenten Solar
Het bedrijf Tenten Solar - de bouwer van ons zonnedak - heeft bij de feestelijke
ingebruikneming van het zonnedak aan de
coöperatie BoeN een cheque aangeboden ter
waarde van € 741,- - dus € 1,- voor elk
zonnepaneel.
Tenten Solar wil hiermee “een duurzame
prikkel geven om de ontwikkeling van
nieuwe duurzame projecten in de regio
Bronkhorst mogelijk te maken.”
Het bestuur van BoeN waardeert dit
stimulerende gebaar zeer en vraagt aan de
leden van BoeN om met voorstellen te
komen om deze extra bijdrage van € 741,- te
besteden aan een duurzaam project.
 Stuur uw voorstel per email aan onze secretaris (secretariaat@boen.nu).
4. Feestelijke Ingebruikneming zonnedak Holthuizen
Op zaterdag 23 juni j.l. hebben de kinderen van de kinderopvang
‘t Holthuisje het zonnedak Holthuizen feestelijk in gebruik gesteld.
 Er was ontvangst met koffie en cake.
 Er waren toespraken namens BoeN, de AGEM, Tenten Solar en de
gemeente Bronckhorst.
 De kinderen legden enkele nieuwe elektriciteitskabels
aan en drukten toen op de grote rode knop: daardoor
ging een geel mannetje juichend in de lucht dansen en
begon het zonnedak stroom te leveren.
 We dronken een glas.
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Alle leden van BoeN en de (groot)ouders van de kinderen van de kinderopvang waren
uitgenodigd om dit feestje mee te vieren. Onze dank aan iedereen die er was!
Van dit leuke feest zijn enkele foto’s gemaakt; zie hieronder. Ook zijn er met een drone
video-opnamen gemaakt, door de heer Wim Jans uit Brummen. Deze video kunt u bekijken
door te klikken op deze link: https://youtu.be/Y-h88lRmCwY.
VERZOEK aan alle lezers i.v.m. de privacy-regels (AVG):
Wij hebben aan alle lezers van de eerste versie van deze Nieuwsbrief nummer 9 op 12
augustus 2018 gevraagd of iemand gegrond bezwaar heeft tegen het openbaar maken van
de foto’s en/of de video die in deze Nieuwsbrief staan. Omdat niemand in de
reactieperiode bezwaar heeft gemaakt wordt deze versie 9a van de Nieuwsbrief op 03-092018 openbaar op onze website geplaatst.
Frank van Heijst,
namens BoeN projectleider zonnedak
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