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Over Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A.
Op 31 december 2015 is vanuit coöperatie Morgen Groene Energie U.A. een aparte coöperatie
opgericht: Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A. (CZE) met het doel om collectieve zonneparken
te ontwikkelen en beheren voor de leden van Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. (MGE).
CZE heeft dan ook dezelfde doelstelling als Morgen Groene Energie, namelijk de energie die we nodig
hebben in onze eigen omgeving zelf opwekken uit schone, onuitputtelijke bronnen. Daarmee houden
we onze leefomgeving zo schoon mogelijk.
Werkwijze
De collectieve zonneparken zijn zogenaamde postcoderoosprojecten. Deze liggen op dit moment in
postcodegebied 5674 in het buitengebied van Nuenen. Daardoor kunnen bewoners in de 15
aangrenzende postcodegebieden deelnemen aan onze zonneparken. Deze zogenaamde
postcoderoos is weergegeven in de afbeelding.
Een zonnepark is eigendom van CZE en de deelnemers kopen het gebruiksrecht van een of meer
panelen of paneeldelen (zogeheten certificaten). De deelnemers ontvangen eenmaal per jaar via hun
energieleverancier restitutie van de energiebelasting (+ BTW daarover) over het aantal kWh dat zij
met hun deelname in dat jaar hebben opgewekt. (De Regeling Verlaagd Tarief )
De coöperatie zoekt een dak of perceel dat geschikt is om zonnepanelen op te leggen, sluit een
overeenkomst (incl. Recht van Opstal) met de eigenaar en werft deelnemers voor het project.
De coöperatie zorgt ervoor dat de installatie een ‘Zuivere Terug Lever’-aansluiting krijgt met de lokale
netbeheerder (Enexis) .Vervolgens geeft de coöperatie opdracht aan de installateur en overige
toeleveranciers voor plaatsing van de installatie en zorgt ervoor dat de installatie conform afspraken
wordt gerealiseerd. Met een energieleverancier (Greenchoice) wordt een overeenkomst gesloten
over de afname van de groene stroom die door het project wordt geleverd.
De coöperatie draagt zorg voor exploitatie en onderhoud van de installatie, verzekering en een
adequate administratie van het zonnepark.
In juli 2016 werd het eerste zonnepark Nuenen Eeneind-1 in gebruik genomen.
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Organisatie
Coöperatieve Zonneparken Eeneind u.a. vindt het belangrijk dat alle leden evenveel invloed uit
kunnen oefenen op de strategie. In een coöperatie ligt de zeggenschap bij de leden en door de
toevoeging U.A. is de Aansprakelijkheid voor de leden Uitgesloten.
De coöperatie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Jaarlijks wordt minimaal
één Algemene ledenvergadering gehouden, waar de leden kunnen meedenken en beslissen over de
koers van CZE.
Het bestuur van CZE bestaat uit voorzitter Wim Raaijmakers, penningmeester Hein Pasma en
secretaris Harriët Bernts. Zij zijn allen lid van Morgen Groene Energie. In de Algemene
Ledenvergadering van 13 november 2018 is besloten om het plan uit te werken voor samenvoeging
van de coöperaties CZE en MGE tot één coöperatie.

Resultaten Coöperatie in 2018
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Samen met Morgen Groene Energie is in juli 2018 het tweede zonnepark in bedrijf gekomen:
Zonnepark Nuenen Spegelt 29-31. Op het dak van een bedrijfspand liggen 198 panelen, die elk
ongeveer 265 kWh stroom per jaar leveren. Deze installatie is daarmee jaarlijks goed voor 50.000
kWh zonnestroom. De opgewekte stroom wordt ook geleverd aan Greenchoice.

De installatie is feestelijk in werking gesteld op 7 september 2018 door Christian Aagaard in
aanwezigheid van de 13 deelnemers en de betrokkenen. Christian is “de zonnepanelenman van
Morgen Groene Energie”, omdat hij van begin af aan de adviseur is van elk lid en elk bedrijfsdak over
de juiste mogelijkheden om zonnepanelen te installeren.
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Eind 2018 startten gesprekken met de Eindhovense vereniging 040 energie om gezamenlijk
zonneparken te ontwikkelen ten behoeve van hun leden in Eindhoven. De parken worden dan
eigendom van onze coöperatie, zodat de deelnemers gebruik kunnen maken van de
postcoderoosregeling.

Financiën 2018

JAARREKENING

2018
Lasten
Kantoorkosten
Exploitatiekosten
Verzekeringskosten
Onderhoud Zonnepark Eeneind-1
Afschrijvingen
Bankkosten
Accountant

112
49
706
3.700
5.145
108
551

Totale lasten

10.371

Baten
Opbrengstprijs kWh

2.333

Totale Baten

2.333

Resultaat

-8.038

BALANS 2018
Vaste activa
Debiteuren
Liquide middelen
Factuur simpel overlopende post
Totaal Activa
Kortlopende schulden
Voorzieningen
Eigen vermogen
Totaal Passiva

94.386
10.867
4.749
0
110.002
7
5.750
104.245
110.002
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Toelichting op het financieel jaarverslag 2018
De administratie van de coöperatie is in 2018 overgegaan naar Zon op Nederland.
Daardoor moest de systematiek worden veranderd, waardoor de panelen dit jaar op de balans komen met
afschrijving van deze installatie over 15 jaar.
Deze actie is door Zon op Nederland uitgevoerd en gecontroleerd door hun accountant.
Deze accountant verzorgt ook de VPB aangifte.
Opbrengstprijs kWh is het bedrag dat Greenchoice heeft betaald voor de
geleverde stroom. Dit bedrag wordt gebruikt voor de dagelijkse kosten en
de opbouw van de post Voorzieningen.
Binnen de post Onderhoud is de toevoeging aan de voorzieningen opgenomen.
De post Verzekeringen bevat 2 verschillende verzekeringen. Een voor
eventuele schade aan de zonnepanelen en een aansprakelijkheidsverzekering.
Vliegt er een paneel van het dak op een auto, of erger, dan zijn we verzekerd.
Balans
In de post Voorzieningen zit een jaarlijkse toevoeging voor elk park.
Het eigen vermogen is nu fors hoger en dat komt uiteraard doordat intussen de activa
van twee parken op de balans staan.
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