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Van de voorzitter
Beste leden,
De oorlog in Oekraïne heeft stijgende (gas)prijzen tot gevolg. Heel Nederland voelt de noodzaak
om over te stappen op duurzame (zonne)energie. Er is plotseling een enorme vraag ontstaan
naar zonnepanelen, omvormers en installatiecapaciteit. Hier staat tegenover dat de materialen
(met name omvormers) niet leverbaar zijn op de korte termijn. De planning van de installateurs
- en daarmee de onze - is daardoor aan het schuiven. In overleg met de installateurs Platen en
Buist zijn we tot nieuwe afspraken gekomen.
We komen uit op de eerste week juli voor zonnedak Migchels en eind juli voor zonnedak
Hilverts. Dit is ons door de installateurs onder voorbehoud calamiteiten gegarandeerd.
Daar koersen we nu dus op met onze regel zaken zoals verzekeringen, afroep van leningen bij
het Fonds Nieuwe Doen en deelname van voldoende participanten.
De oproep van april voor Zonnedak Migchels is nog steeds actueel. Er zijn nog 8 leden nodig die
een of meer participaties nemen. Dus als je in de postcoderoos woont met postcode 9541, 9545,
9551, 9566, 9584, 9591, 9698, 9699, help ons dan met het laatste zetje. Je kunt een participatie
nemen van €100,- met 4% rente. Maar een gift tussen € 5 en €95, die je ‘participatie’ noemt, is
ook goed. Wie maakt ons los? Ans gaat de leden actief benaderen om het bij voorinschrijving
toegezegde participatiebedrag over te maken. Neem je zelf het initiatief, een seintje naar Ans,
ans@stuw.nu, en ze helpt je verder. Haar mailbox was even ontoegankelijk maar nu kan Ans
weer actueel reageren. Gewoon op onze website staat natuurlijk ook hoe je het regelt en welke
spelregels we in acht nemen.
Doe je mee?
Fer Schipper

Stuw Nieuwtjes.
Oproep aan de leden
Van veel van onze leden hebben wij in de administratie alleen N(aam)A(dres)W(oonplaats)
gegevens en emailadres opgeslagen. In de praktijk is het soms lastig dat we geen
telefoonnummer hebben. Wie zijn of haar nummer wil delen met ons: mail naar de administratie
Ans@stuw.nu.

Aantal Leden
Het aantal leden van Stuw bedraagt bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief 111. Er is nog
steeds een stijgende lijn. Met name de huisbezoekjes van Kennny onze projectleider rond Harpel
1 en het 250 dakenplan leveren nieuwe leden op.

Vier dakenplan
Zonnedak Hilverts
De aansluiting op het stroomnet is gerealiseerd. In opdracht van Enexis heeft de Bam deze
aangelegd. Rond eind juli (uitgezonderd calamiteiten) wordt de start van het plaatsen van de
panelen door installateur Buist uit Stadskanaal verwacht. Het bestuur heeft van Eneco een mooi
aanbod voor de prijs per Kwh gekregen. Deze ligt met € 0,58 ruim boven de gegarandeerde
subsidie van € 0,14 per Kwh en de prijs € 0,23 die Energie van Ons (EvO) geeft. We hebben dus
de subsidie op dit moment niet nodig.
De financiering is rond. Fonds Nieuwe Doen € 50.000,-, en de leden hebben de rest € 27.000,via participaties bijeengebracht. Er participeren 25 leden waarvan 18 uit de postcoderoos. We
hebben dus nog 2 participanten nodig uit de postcoderoos om aan de administratieve eisen ( 1
lid per 5.000 kWh geïnstalleerd vermogen) van de RVO te voldoen. Wie vraagt de buurman of
buurvrouw?
Aantal panelen

:

252

Vermogen

:

95,76 kWp geïnstalleerd

Investering

:

€ 77.000,-

Prijs per Wattpiek

:

€ 0,80

Leden in postcoderoos :

Bedrag

:

36
Nodig

toegezegd

nog nodig

€ 77.000,-

€ 77.000,-

€ 0,-

20

18

2

:
Participanten PCR

:

Totaal participanten

:

25

Zonnedak Migchels
De aansluiting op het net is gerealiseerd. We kunnen dus de stroom kwijt als de panelen er
liggen en de installatie klaar is. Deze stroom gaat naar Energie van Ons (EvO) waarvoor we een
contract hebben getekend. Met Platen duurzame technieken uit Ter Apel is afgesproken dat er
op 1 juli wordt gestart met het bouwen van de installatie op het dak aan de Jabbingelaan 1A van
mw. T. Migchels.
We hebben nog even gewacht met het verzilveren van de voorinschrijvingen tot er meer
zekerheid zou zijn over het tijdstip van de realisatie van de installatie. Deze zekerheid is er nu
voldoende. We vragen leden die bij voorinschrijving (76 participaties a € 100,-) toegezegd
hebben de overeenkomst te tekenen en het toegezegde bedrag over te maken. Ans Gruntjes

stuurt hiervoor de overeenkomsten toe. In de gewijzigde postcoderoos voor het zonnedak
Migchels benaderen we alle nog niet participerende leden met de vraag om participaties te
nemen. Overigens mogen alle leden participeren (dus ook buiten de postcoderoos).
Aantal panelen

:

169

Vermogen

:

76,05 kWp geïnstalleerd

Investering

:

€ 55.565,-

Prijs per Wattpiek

:

€ 0,73

Leden in postcoderoos :

75

Nodig
Bedrag

:

toegezegd

nog nodig

€ 6.400,-

€ 56.000,-

Leden

€ 14.000,-

€ 7.600,-

FND

€ 42.000,-

€ 42.000,-

15

8

Participanten PCR

:

Totaal participanten

:

7

9

Zonnedak EcoDorp en Zonnedak Artphhy
Deze komen later (na de vakantie) aan de beurt. We vragen op dit moment offertes op en zijn
de aansluitingen op het net aan het regelen. Afroep van voorinschrijvingen op particpaties en
werving nieuwe participaties komt later aan de orde.
Bourtange, 17 juni 2022
Bestuur Stuw

