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Nieuwsbrief 15
Beste allemaal,
Hierbij weer een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
3e project zon-op-dak gestart
De firma RoosenRoose heeft begin november de 216 zonnepanelen op het dak bij bouwmarkt
HUBO in Noordhorn gelegd. Vanaf 13 november eind van de dag zijn de panelen operationeel! We
hebben de fiscale ruling vanaf 15-11-2020.
De totale kosten zijn keurig binnen de begroting gevallen en alles is volgens planning verlopen. De
opgewekte stroom verkopen we de eerste drie jaar aan Greenchoice.
Projecten volgen
Om zelf te kunnen zien hoeveel stroom er wordt opgewekt in jouw project, kun je inloggen op de
monitoring site van SolarEdge.
Hier staan alle drie de projecten:
1 HUBO Noordhorn (2020, project 3)
2 Zevenster Zonnestroom (2016, project 1)
3 Zevenster Zuidhorn (2018, project 2).
Log in op de site www.monitoring.solaredge.com
De gebruikersnaam: info@zevensterzonnestroom.nl
Het wachtwoord: 7Ster:15-112020
Verzekeringen
Wij hebben een nieuwe ‘aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven’ afgesloten bij Univé (voor
schade aan derden bij bijv. brand van de zonnepanelen). De verzekering van de zonnepanelen in
project 3 is geregeld (net als de andere projecten bij gebr. Sluyter BV). De bestaande
bestuursaansprakelijkheid (bij HDI) is nu ook voor project 3 geldig.
Energieleverancier
Je bent vrij om naar een andere energieleverancier over te stappen. Als je dat doet, dan graag
naar ‘Greenchoice’ of ‘EnergieVanOns’. Van beiden ontvangt de coöperatie een jaarlijkse fee voor
leden van de coöperatie die klant zijn (zie Nieuwsbrief 14).
De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van
stroomleveranciers en beloonden dit jaar EnergieVanOns met een gedeelde eerste plaats!

Wil je een overstap aan ons secretariaat doorgeven met de datum van overstap? Dat is belangrijk
voor ons om ervoor te kunnen zorgen dat de teruggave van de energiebelasting goed gaat.
Website
Johan Vergonet (Free Promotie) wordt de nieuwe websitebeheerder van onze coöperatie. Omdat
er uit de oproep aan de leden geen vrijwilliger naar voren is gekomen is besloten het beheer uit te
besteden aan een professional. Johan Vergonet beheert o.a. de website ‘Welkom in Zuidhorn’.
Johan verzorgt ook de hosting van onze website. Wij gaan binnenkort onze website grondig
updaten.
Deelauto
Graag vragen wij uw aandacht voor de mogelijkheid om in 2021 voordelig samen auto’s te gaan
delen met de gemeente Westerkwartier. De gemeente draait op dit moment een pilot met
elektrische deelauto’s op vijf gemeentehuislocaties, waaronder Stationspark Zuidhorn. De auto’s
staan vlakbij het politiebureau. Dit project organiseert de gemeente samen met Mobiliteit Van Ons
en het deelautoplatform MobiNoord.
Waarom een elektrische deelauto? Heel simpel: het biedt gemak, het is duurzaam en het is
voordelig! In de pilot willen de drie organiserende partijen met meerdere gebruikers (inwoners,
gemeenteambtenaren, overige zakelijke gebruikers) deelauto’s gebruiken. De gemeente merkt dat
vooral in Tolbert goed wordt gereden door inwoners en er is actieve belangstelling vanuit de
energiecoöperatie Energiecollectief Tolbert. De gemeente en Mobiliteit Van Ons hebben onze
Coöperatie Zevenster Zonnestroom ook uitgenodigd om deelauto’s te proberen.
Binnenkort krijgen jullie een informatieflyer in de mail met een eindejaarsactie. De actie loopt van
half december tot half januari. Ben je al nieuwsgierig? Download dan de MobiApp op je telefoon en
maak alvast een account aan. Deze app is straks letterlijk de sleutel tot de actie en je 1e rit!
Nieuwe projecten zon-op-dak
De gemeente Westerkwartier wil het plaatsen van zonnepanelen op dak versnellen via een
campagne ‘Verzilver Uw Dak’. Het gaat om een omvangrijke operatie waarbij de daken worden
benut van scholen, agrarische bedrijven, bedrijven op bedrijfsterreinen, huishoudens en andere
eigen gebouwen. De gemeente heeft sinds de zomer 2020 een nieuwe subsidieregeling voor
energiecoöperaties. Dus mogelijk kunnen wij in 2021 een vierde project gaan opstarten! Wij
hebben al contact met de eigenaren van een aantal grote panden. Je mag onze coöperatie dus bij
vrienden en buren (in Briltil, Noord- en Zuidhorn) blijven promoten!
Met een zonnige groet,
Het bestuur,
Reint Brondijk
Carien Denissen
Margriet Dijk
Klaas Jansen

