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   Oud-Beijerland, 15 mei 2020 

We gaan het zonnetje vangen 
De zonnepanelen zijn deze week aangelegd. Maandag 18 mei wordt het werk afgerond en 
het systeem opgeleverd. Dankzij de inzet van velen bij verschillende disciplines is de ambitie 
van de deelnemers gerealiseerd en kunnen we het licht omzetten in elektriciteit. We zijn 
vooral veel dank verschuldigd aan HW-Wonen, de organisatie die ook bij de onvermijdelijke 
tegenslagen bleef geloven in het concept. Zonder de gedurfde houding van jou om te gaan 
deelnemen en te gaan investeren, waren we natuurlijk nooit zover gekomen. Compliment 
aan allen. 

 
Onverharde weg 
Precies een jaar gelden schreven we in Nieuwsbrief 4 dat het bestuur aan de slag kon gaan. 
In de ledenvergadering van 27 mei 2019 werden de eerste stappen ingezet. Eerlijk is eerlijk. 
Niemand kon toen voorzien dat er voor dit project meer hobbels te nemen zijn dan 
aanvankelijk gedacht. Ook de vergelijking met andere roosprojecten ging niet op. De 
omstandigheden zijn zo verschillend, dat er geen sprake kan zijn van het kopiëren van een 
dergelijk project. Je komt net als op een onverharde weg veel hobbels tegen. 
 
HW Wonen en Postcoderoos 4Wieken (aanvankelijk HW-Duurzaam) vonden elkaar met een 
ideëel uitgangspunt om samen dit project tot een goed einde te brengen. Dat betekende 
meer dan even zonnepanelen bestellen. 
We beschreven in onze eerdere nieuwsbrieven de vele handelingen die nodig waren. 
Niemand kon bevroeden dat zelfs een virus ons nog parten kon gaan spelen. Dat vroeg om 
een creatieve oplossing voor het aanleggen van de verbinding tussen de panelen en het 
netwerk. Omdat aanleg via de schachten van de woningen niet kon (besmettingsgevaar voor 
de bewoners) is de leiding aan de gevel gerealiseerd. 
 
Vervolgens kan overtollig geworden grind weggezogen worden (6/7 mei) 
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Aanleg 
Maandagmorgen 11 mei, vroeg in de ochtend staat een vrachtwagen met oplegger voor de 
deur bij ons bestuurslid. Pakketje voor Arie Brussaard. Bekend adres, dus moet kunnen. Arie 

dirigeerde het transport snel naar de juiste plaats aan het 
Vierwiekenplein. Vervolgtransporten bleven gedurende afgelopen week 
aanbellen bij de secretaris. 
 
Maandag 11 mei is gestart met veel hijswerk. Zware stenen voor de 
ballast en de zonnepanelen en materialen voor de constructie. Door de 
harde wind kon nog niet met de aanleg worden begonnen. Wel startte 
men met de aanleg van de standleiding langs de gevel. Ook de 
verbinding met het Joulz aansluitpunt kwam er. 
12 mei is de aanleg van de zonnepaneleninstallatie gestart. 

     
standleiding                        aansluitpunt                       hijswerk                                                       onderstel                         
 
De werkzaamheden zullen maandag 18 mei afgerond zijn.  Laat de zon maar komen en die 
komt komende week. 
We informeren je binnenkort over het functioneren van de installatie, hoe je de productie 
thuis kunt volgen en… hoe en wanneer we een ledenvergadering kunnen doen.  
 

 

Vervolgens… Geldstromen, jouw inleg en belastingen. 

Zoals eerder besproken bestaan de inkomsten voor je  deelname uit geld voor geleverde 

energie, teruggaaf energiebelasting. Als deelnemer in de coöperatie zul je de waarde van de 

deelnemingscertificaten in de aangifte inkomstenbelasting op moeten nemen. De waarde op 

1 januari van een jaar is bepalend voor de opgegeven waarde in uw belastingaangifte. 

(leuker kunnen we het niet maken) 

 

Verkoop energie 

De opgewekte energie wordt door de coöperatie verkocht. Het geld komt op de rekening van 

de coöperatie te staan. Die betaalt er de kosten van. (b.v. de verzekering, onderhoud, huur 

dak etc.) De ledenvergadering bepaalt aan de hand van de vast te stellen jaarrekening wat 

er met eventueel overtollige liquide middelen moet gebeuren. Echter de belangrijkste  

opbrengst vindt plaats via uw eigen energieafrekening( zie hieronder) 

Energiebelasting teruggaaf 

Het eerste productiejaar loopt  van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2021. Met de eerste 

eindafrekening van je energieleverancier na 31 mei 2021 krijg je de energiebelasting over 

het voorgaande productiekaar terug. Krijg je je jaarrekening bij voorbeeld altijd in december, 

dan krijg je dan deze belasting terug. 
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LET OP. Zorg er voor dat wij altijd je actuele energieleverancier weten. Die leverancier 

geeft de coöperatie op voor de teruggaaf van de energiebelasting.  Bij overstappen 

dus altijd aan ons je nieuwe leverancier melden. 

Je inleggeld 
Als alle kosten van de aanleg bekend zijn, zal aan de ledenvergadering een voorstel 
voorgelegd worden over een eventueel batig saldo. 
 
Participaties in je aangifte inkomstenbelasting 2019 
De participaties die je hebt in de coöperatie behoren tot uw vermogen. Daarom moeten de 
participaties bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 worden aangegeven. Wij zullen je tijdig 
informeren omtrent de exacte waarde die u per participatie moet aangeven in uw aangifte 
inkomstenbelasting 2020. 
In de aangifte over het jaar 2019 spelen de participaties nog geen rol. Immers de peildatum 
voor de vermogensrendementheffing is 1 januari 2019. Op dat moment hadden er nog geen 
stortingen plaatsgevonden naar de coöperatie en stond het geld nog “gewoon” op uw 
spaarrekening of elders.  
 
 
 
 
 

 


