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Beste allemaal,

Hierbij een update van zaken m.b.t. onze coöperatie.

Een mooie zonnige zomer
Onze beide projecten produceren volop; dat zult u niet vreemd vinden met dit weer. Mooi om te 
zien dat de productie tussen de verschillende soorten panelen niet veel van elkaar afwijkt. Wel 
herken je de iets nieuwere/betere kwaliteit van de Noorse panelen in het tweede project.
Over het tweede kwartaal hebben we in project 1 totaal 22.067 kWh en 
in project 2: totaal 11.582 kWh opgewekt.

Zoals aangegeven op de in mei gehouden Alg. Ledenvergadering verrekenen we de kosten en 
opbrengsten per project, waarbij de algemene kosten naar rato van het aantal panelen worden 
toegerekend. 

www.zevensterzonnestroom.nl
De presentaties van de vergaderingen vindt je zoals gebruikelijk op de website. We hebben onze 
website AVG-proof gemaakt, om te voldoen aan wetgeving op dat vlak. Maar sowieso werden en 
worden jullie gegevens niet aan derden, niet belanghebbenden, verstrekt.

Ons lid/deelnemer Carien Denissen heeft de zorg voor de website overgenomen van Esther 
Alberts, die ons hiermee vanaf de start heeft geholpen. Carien kan voorlopig nog op haar 
terugvallen, mocht ze vragen hebben. Mooi dat we dit nu ook in “eigen huis” kunnen doen.
 
Samenwerking met Qurrent
Kortgeleden heeft een bestuursdelegatie een gesprek gevoerd met Qurrent. Sommigen van jullie 
hebben aangegeven dat niet alle overzichten en communicatie even duidelijk wordt ervaren. 
Qurrent heeft, met excuses, aangegeven enige last te hebben van  groeistuipjes, waardoor niet 
altijd alles administratief even vlekkeloos is verlopen. Inmiddels worden processen verbeterd en 
hebben we ook samen zaken scherper gedefinieerd.

Hoe wordt met Qurrent samen gewerkt?
- bij de start van onze projecten hebben we een contract met Qurrent afgesloten voor 5 jaar.
- ieder lid is individueel klant van Qurrent voor de levering van zijn/haar energie en ontvangt 

hiervoor de reguliere voorschotnota’s en jaarlijkse eindafrekening. 
- bij een opzegging, verhuizing, overlijden, verkoop, etc. wordt dit gemeld door de coöperatie aan 

Qurrent. En moet door de coöperatie worden aangegeven hoe de deelname in het 
Postcoderoos project wordt voortgezet (erg belangrijk om bij mutaties contact op te nemen 
met het secretariaat van onze coöperatieve vereniging). De verantwoording van de 
ledenadministratie en deelname in het project berust bij onze vereniging.



- Qurrent stort jaarlijks, rechtstreeks op rekening van het lid, de door deelname in de 
Postcoderoos verkregen korting op de energiebelasting (naar rato van deelname en opwekking). 
Hiervoor stelt ECoop, onze fiscale en boekhoudkundige ondersteuning, jaarlijks de benodigde 
zg. ledenverklaringen op. Deze worden aan het lid/deelnemer en aan Qurrent beschikbaar 
gesteld.

- coöperatie Zevenster Zonnestroom wekt met haar zon-projecten groene zonnestroom op en 
levert deze aan Qurrent. We factureren hiervoor als coöperatie (per project) per kwartaal de 
actuele marktprijs samen met een vergoeding voor de zg. Garantie Van Oorsprong (GVO’s).

- de coöperatie ontvangt een jaarlijkse opwekvergoeding van momenteel 1,037 eurocent (incl. 
BTW) per kWh tot een maximum van 230 kWh per zonnedeel/certificaat.

- de coöperatie ontvangt voor iedere door de coöperatie aangeleverde klant die stroom en/of gas 
afneemt van Qurrent, een eenmalige aanbrengfee en een jaarlijkse (doorlopende) vergoeding. 
We sturen hiervoor jaarlijks een opgave met factuur van de nieuwe en bestaande aangebrachte 
klanten/leden aan Qurrent. Dus belangrijk, wanneer u een collega, kennis, vriend of bijvoorbeeld 
buurman adviseert om over te stappen naar Qurrent. Hier kunnen we dus als vereniging 
“financieel beter van worden”. Geef het door aan ons secretariaat!

Meer gaan doen?
Bij een aantal leden kriebelt het om als coöperatie meer te gaan doen. Zeker in de discussie om 
van het aardgas af te komen. Het hoeft niet specifiek te gaan om een nieuw opwekproject. 
Misschien kunnen we samen meer/in andere vorm kunnen ontwikkelen, waarmee we onze 
leefomgeving duurzamer kunnen maken. 
Wie met een lumineus idee komt en er ook aan wil trekken, horen we graag. Het zou mooi zijn, 
wanneer we de vereniging sterker en breder kunnen maken. 

Voor als je nog met vakantie gaat, een goede tijd gewenst. Maar natuurlijk ook wanneer je gewoon 
thuis blijft, alle goeds

Met een zonnige groet van uw bestuur.


