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Beste aspirant leden, 

Op 1 februari 2018 ontvingen jullie de eerste nieuwsbrief, hoog tijd voor een 
volgende.  

Nieuwe bestuurleden 
Bij de officiële oprichting van KBenergie bij de notaris Von Hertzberg op 2 maart 
werden we blij verrast door de opmerking van Richard de Jeu met de mededeling dat 
hij zich beschikbaar wilde stellen als bestuurslid.
Wij kennen Richard omdat hij al vanaf het begin (2017) b
“Duuzaamheidsplatvorm” van onze gemeente, waaruit KBenergie is ontstaan.  
Inmiddels hebben we een gesprek met Richard gehad en is hij als penningmeester 
toegevoegd aan het bestuur.  

Enige tijd geleden heeft ook aspirant lid Leo Zandvliet aangegeven mee te willen 
werken bij het tot stand komen van 
achtergrond, projectmatige zaken gaan
Uiteraard zijn we erg blij met Leo en Richard en 
een zonnige toekomst van KBenergie.

 
 
Donatie 
Het is waarschijnlijk niet iedereen opgevallen maar tijdens de 
bij notaris Von Hertzberg op 2 maart memoreerde de no
van de oprichting van de coöperatie
blijken door de notariskosten niet in rekening te willen brengen waar wij 
natuurlijk erg blij mee zijn. Een donatie van 

Rekening 
Inmiddels hebben we ook een rekening geopend bij de RABO bank Groene Hart Noord, 
rekeningnummer is  NL51 RABO 0328 7250 56.
 
Stand van zaken Project Gemeentehuis
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Op 1 februari 2018 ontvingen jullie de eerste nieuwsbrief, hoog tijd voor een 

oprichting van KBenergie bij de notaris Von Hertzberg op 2 maart 
werden we blij verrast door de opmerking van Richard de Jeu met de mededeling dat 
hij zich beschikbaar wilde stellen als bestuurslid. 
Wij kennen Richard omdat hij al vanaf het begin (2017) betrokken is bij het 
“Duuzaamheidsplatvorm” van onze gemeente, waaruit KBenergie is ontstaan.  
Inmiddels hebben we een gesprek met Richard gehad en is hij als penningmeester 

Enige tijd geleden heeft ook aspirant lid Leo Zandvliet aangegeven mee te willen 
werken bij het tot stand komen van de zonneprojecten. Leo kan, gezien zijn 
achtergrond, projectmatige zaken gaan behartigen.  
Uiteraard zijn we erg blij met Leo en Richard en hopen we samen te werken aan 
een zonnige toekomst van KBenergie. 

iedereen opgevallen maar tijdens de officiële oprichting 
bij notaris Von Hertzberg op 2 maart memoreerde de notaris dat hij ons initiatief 

coöperatie KBenergie heel erg waardeerde. Hij liet dat 
blijken door de notariskosten niet in rekening te willen brengen waar wij 
natuurlijk erg blij mee zijn. Een donatie van bijna  500 euro.  

een rekening geopend bij de RABO bank Groene Hart Noord, 
NL51 RABO 0328 7250 56. 

Stand van zaken Project Gemeentehuis 
Begin maart zijn we begonnen met het opvragen van offertes. 
Een proces wat  veel moeizamer verloopt dan we hadden
ingeschat. De leveranciers en installateurs kampen met een te 
grote belangstelling waardoor het veel langer duurt dan gewenst 
door ons. Volhouden, geduld hebben is daarbij noodzakelijk
nabellen…… 
Komende week verwachten we de laatste offertes te ontvan
waarna we zo snel mogelijk een besluit gaan 
in zee gaan. 
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werden we blij verrast door de opmerking van Richard de Jeu met de mededeling dat 

Inmiddels hebben we een gesprek met Richard gehad en is hij als penningmeester 

Enige tijd geleden heeft ook aspirant lid Leo Zandvliet aangegeven mee te willen 
de zonneprojecten. Leo kan, gezien zijn 

hopen we samen te werken aan 

een rekening geopend bij de RABO bank Groene Hart Noord, ons  

Begin maart zijn we begonnen met het opvragen van offertes. 
Een proces wat  veel moeizamer verloopt dan we hadden 
ingeschat. De leveranciers en installateurs kampen met een te 
grote belangstelling waardoor het veel langer duurt dan gewenst 
door ons. Volhouden, geduld hebben is daarbij noodzakelijk en 

Komende week verwachten we de laatste offertes te ontvangen 
gaan nemen met wie we 
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Komende tijd 
De eerste offertes wijzen uit dat er totaal circa 5
energie kan worden opgewekt. Uitgaande van het door jullie opgegeven aantal 
zonnepanelen betekent dat bijna alle aspirant leden kunnen mee doen. 
De leden die nu buiten de boot vallen hoeven zich geen zorgen te maken omdat we 
hierna snel een volgend project willen opstarten.
Op korte termijn gaan we ook het contract met de gemeente on
voorwaarden van het gebruik van de daken
pannendak). 

Wat verwachten we van jullie 
We willen jullie dringend verzoeken om de lijst van aanmeldingen op de site van Zon op Nederland 
volledig in te vullen. Dat is echt nodig omdat o.a. de belastingdienst toestemming moet geven om in 
aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling. Dus volledige naam en adres, kenmerken van de 
energiemeter, de huidige energieleverancier van elektra, klantnum
afloopt.  
Daarnaast is het nu van belang om nu aan te hoeveel panelen u definitief wilt, rekening houdend  met 
250 Wp per certificaat (paneel) en 
Dus 250 Wp betekend in de praktijk
Wanneer u dit deelt door uw huidige gebruik kunt u eenvoudig narekenen hoeveel “panelen” u nodig 
heeft om dekkend te zijn voor uw elektrische energie. 
Voorbeeld: u verbruikt nu 3000kWh, gedeeld door 212 
 
Wij proberen er alles aan te doen om een zo aantrekkelijk mogelijke “paneel” prijs te krijgen.
We verwachten circa 325 euro/paneel
het moment dat de keus is gemaakt met wie we in zee gaan.
Zodra het definitieve bedrag bekend is laten we 

Voor u en de coöperatie is het van belang dat u klant bent bij een 
coöperaties een warm hart toedra
Dat zijn Greenchoice, OM, Qurrent en Engie
maar ook omdat zij rechtstreeks de energieheffing verrekenen en het 
eenvoudiger maken. (zij verrekenen direct de 
Daarnaast doneren zij jaarlijks 35 euro per lid 
meegenomen.  (OM = “Nieuwe Energie”, de nieuwe naam voor 
 
Op: https://www.zonopnederland.nl/overzicht
huidige leverancier staat tegenover duurzaam opgewekte energie van energiecoöperaties.

Uit de ledenlijst blijkt dat velen van u geen klant zijn bij de genoemde vier. Wanneer uw contract 
afloopt verzoeken wij u serieus te overwegen hier naar over te stappen. 

 
Een zonnige groet, Ruud van der Meer, Richard de Jeu en Job Grovenstein

PS: bij vragen s.v.p. via email: duurzaam@kbenergie.nl
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wijzen uit dat er totaal circa 50.000 - 60.000 kWh per jaar aan 
energie kan worden opgewekt. Uitgaande van het door jullie opgegeven aantal 

epanelen betekent dat bijna alle aspirant leden kunnen mee doen.  
De leden die nu buiten de boot vallen hoeven zich geen zorgen te maken omdat we 
hierna snel een volgend project willen opstarten. 
Op korte termijn gaan we ook het contract met de gemeente ondertekenen betreffende de 
voorwaarden van het gebruik van de daken. (platte dak nieuwbouw en direct aangrenzende 

 
We willen jullie dringend verzoeken om de lijst van aanmeldingen op de site van Zon op Nederland 

in te vullen. Dat is echt nodig omdat o.a. de belastingdienst toestemming moet geven om in 
aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling. Dus volledige naam en adres, kenmerken van de 
energiemeter, de huidige energieleverancier van elektra, klantnummer en wanneer het contract 

Daarnaast is het nu van belang om nu aan te hoeveel panelen u definitief wilt, rekening houdend  met 
en te verwachte opbrengst is het aantal Wp x 0,85.

praktijk 250Wp x 0,85 = 212 kWh opbrengst per jaar.
Wanneer u dit deelt door uw huidige gebruik kunt u eenvoudig narekenen hoeveel “panelen” u nodig 
heeft om dekkend te zijn voor uw elektrische energie.  
Voorbeeld: u verbruikt nu 3000kWh, gedeeld door 212 kWh zijn dus ongeveer 14 panelen.

Wij proberen er alles aan te doen om een zo aantrekkelijk mogelijke “paneel” prijs te krijgen.
/paneel met een marge van 15%. De definitieve prijs wordt duidelijk op 

emaakt met wie we in zee gaan.  
ag bekend is laten we u dat weten, pas dan maakt u uw definitieve keuze.

is het van belang dat u klant bent bij een energieleverancier
een warm hart toedragen.  

Greenchoice, OM, Qurrent en Engie. Het is niet alleen omdat zij groene energie leveren 
maar ook omdat zij rechtstreeks de energieheffing verrekenen en het onze en uw administratie 
eenvoudiger maken. (zij verrekenen direct de belastingkorting, bij andere moet u dit zelf verrekenen)
Daarnaast doneren zij jaarlijks 35 euro per lid aan de aangesloten energiecoöperatie 

(OM = “Nieuwe Energie”, de nieuwe naam voor “De Unie, locale energie”.

https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/  vind u meer informatie over hoe uw 
huidige leverancier staat tegenover duurzaam opgewekte energie van energiecoöperaties.

jkt dat velen van u geen klant zijn bij de genoemde vier. Wanneer uw contract 
afloopt verzoeken wij u serieus te overwegen hier naar over te stappen. Een duurzame keuze!

Een zonnige groet, Ruud van der Meer, Richard de Jeu en Job Grovenstein 

n s.v.p. via email: duurzaam@kbenergie.nl 
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De leden die nu buiten de boot vallen hoeven zich geen zorgen te maken omdat we 

dertekenen betreffende de 
direct aangrenzende 

We willen jullie dringend verzoeken om de lijst van aanmeldingen op de site van Zon op Nederland 
in te vullen. Dat is echt nodig omdat o.a. de belastingdienst toestemming moet geven om in 

aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling. Dus volledige naam en adres, kenmerken van de 
mer en wanneer het contract 

Daarnaast is het nu van belang om nu aan te hoeveel panelen u definitief wilt, rekening houdend  met 
is het aantal Wp x 0,85.  

kWh opbrengst per jaar. 
Wanneer u dit deelt door uw huidige gebruik kunt u eenvoudig narekenen hoeveel “panelen” u nodig 

kWh zijn dus ongeveer 14 panelen. 

Wij proberen er alles aan te doen om een zo aantrekkelijk mogelijke “paneel” prijs te krijgen. 
%. De definitieve prijs wordt duidelijk op 

dat weten, pas dan maakt u uw definitieve keuze. 

energieleverancier die de 

is niet alleen omdat zij groene energie leveren 
onze en uw administratie 

belastingkorting, bij andere moet u dit zelf verrekenen) 
aan de aangesloten energiecoöperatie en dat is mooi 

“De Unie, locale energie”. 

vind u meer informatie over hoe uw 
huidige leverancier staat tegenover duurzaam opgewekte energie van energiecoöperaties. 

jkt dat velen van u geen klant zijn bij de genoemde vier. Wanneer uw contract 
Een duurzame keuze! 


