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Zon op Alphen is nu volledig operationeel 

 

De zonneparken van Zon op Alphen zijn sinds 28 mei jl. volledig operationeel. De circa 175 

deelnemers aan onze projecten wekken nu dus hun eigen groene stroom op en besparen tegelijk op 

hun elektriciteitsrekening. 

De zonneparken Rijnvicus-Oost en Rijnvicus-West leverden in april al stroom. Voor deze parken heeft 

Zon op Alphen een leveringscontract afgesloten met Greenchoice. Op 23 mei jl. was de aansluiting 

van de installatie GC Zeegersloot op het net een feit. Voor dit park ging op 28 mei het 

leveringscontract met Vandebron in. 

Het bestuur van Zon op Alphen dient binnenkort de aanvraag voor de Postcoderoosregeling in 

(Beschikking Verlaagd Tarief) bij de Belastingdienst. Die treedt dan met terugwerkende kracht tot 28 

mei 2019 in werking en vanaf die dag geldt voor de Zon op Alphen-deelnemers dus de restitutie op 

de energiebelasting. 



 

Ook GC Zeegersloot levert stroom! 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ook ons zonnepark GC Zeegersloot levert sinds 23 mei 

jl. stroom. De aanleg en aansluiting van de installatie op het net liep vorige maand vertraging op door 

extra werkzaamheden. Zo moest een grondboring worden uitgevoerd om stroomkabels onder het 

gebouw van de driving range door te trekken, wat eerst niet was voorzien. Dit werk werd op 20 mei 

jl. gefikst en drie dagen later kon de installatie aan het net worden gekoppeld. Klik hier voor meer 

informatie over GC Zeegersloot. 

Algemene Ledenvergadering 

 

Maar liefst 57 van de 160 leden van Zon op Alphen bezochten op 14 mei jl. de allereerste Algemene 

Ledenvergadering van de coöperatie. Zij werden uitvoerig geïnformeerd over de bestuurlijke en 

operationele stand van zaken van de drie zonneparken, inclusief toelichting op de financiën. Ook 

werden leden geworven voor een werkgroep die het huishoudelijk reglement zal opstellen. 

De conceptnotulen worden binnenkort aan de leden gestuurd en op de website geplaatst.  

De volgende vergadering is vastgelegd op 1 oktober 2019. Tijdens deze vergadering worden onder 

meer de verkiezingen voor het bestuur gehouden, de werkgroep bericht over het huishoudelijk 

reglement en de begroting voor 2020 wordt ter goedkeuring aan de leden aangeboden. 

https://zonopalphen.nl/zon-op-alphen/postcoderoos-gc-zeegersloot/


Bekijk zelf onze productie 

Je kunt de productiegegevens van 

onze parken zelf bekijken op het 

portaal van SolarEdge.  

SolarEdge is de producent van de 

omvormers. 

Klik hier voor de opbrengst van 

Rijnvicus. Het is niet mogelijk de 

productie van de beide projecten  

(Rijnvicus-West en Rijnvicus-Oost) 

apart te bekijken. Dit kan 

binnenkort wel in jouw 

persoonlijke gebruikersomgeving 

van Zon op Nederland. Daar staat 

de productie van de aangeschafte 

certificaten. Klik hier om in te 

loggen. 

Klik hier voor de opbrengst van 

GC Zeegersloot. 

Let op! De gegevens van de 

SolarEdge-omvormers worden 

niet gebruikt voor de afrekening 

met de afnemers; deze wijken 

veelal wat af van de geijkte 

metingen. 

Presentatie ALV 

Facturering ledenbijdrage 

Zon op Alphen stuurt binnenkort de factuur voor de ledenbijdrage naar de deelnemers die géén 

overeenkomst hebben met Engie, Greenchoice, Qurrent of Om| Nieuwe Energie. Dit zijn de 

leveranciers die met Zon op Nederland afspraken hebben gemaakt om de ledenbijdrage te 

verrekenen (de zogenoemde margevergoeding).  

De deelnemers die van een andere leverancier hun stroom afnemen, betalen een bijdrage aan de 

coöperatie om algemene kosten te dekken. Deze bijdrage is vastgesteld op 1,50 euro per certificaat 

tot een maximum van 15 euro. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage. 

Wij maken het bestand voor de inning van de ledenbijdrage elk jaar op 1 juni op. Hiervoor baseert 

Zon op Alphen zich op de gebruikersinformatie van Zon op Nederland. De berekening geld altijd voor 

een heel jaar. Deelnemers die gedurende het jaar wisselen naar een van de hiervoor genoemde 

leveranciers, betalen dan vanaf 1 juni in het volgende jaar geen ledenbijdrage meer. 

Zo werkt de ledenbijdrage 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Rijnvicus&locale=nl_NL#/dashboard
https://www.zonopnederland.nl/inloggen/
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=GC%20Zeegersloot&locale=nl_NL#/dashboard
https://zonopalphen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Zon-op-Alphen-ALV-14-05-2019.pdf
https://zonopalphen.nl/hoe-zit-het-met-de-betaling-van-de-ledenbijdrage/


Extra voordeel bij Greenchoice 
 

Via Zon op Nederland heeft Energiek Alphen aan den Rijn toegang voor de leden voor een speciaal 

aanbod van Greenchoice. Volgens Greenchoice kan dat voordeel oplopen tot 60 euro per jaar. 

 

Aanbieding Greenchoice 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 
Zon op Alphen is een project van Energiek Alphen aan den Rijn. Beide corporaties worden gerund 

door vrijwilligers. De werkzaamheden worden voor een deel gesubsidieerd door de gemeente Alphen 

aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland.  

Het vrijwilligersteam is de afgelopen maanden al aardig uitgebreid, maar er zijn zoveel taken dat we 

graag versterking willen. Wij gaan graag in gesprek met kandidaten om te kijken of we wederzijds iets 

voor elkaar kunnen betekenen.  

 

Aanmelden als vrijwilliger  

 

Zon op Alphen voorgedragen voor Duurzame 100 

Dagblad Trouw organiseert jaarlijks de verkiezing van de 

Trouw Duurzame 100. Dit is een jaarlijkse ‘thermometer’ voor 

de stand van duurzaamheid en natuur in Nederland. De elfde 

editie wordt een lijst ’van onderop’, met projecten van 

burgers die het heft in eigen hand nemen en zelf een 

duurzaam initiatief opzetten. Wij hebben Zon op Alphen 

hiervoor genomineerd.  

De volgende stap is dat de jury uit alle nominaties een 

zogeheten groslijst opstelt. Alle initiatieven die op de groslijst komen, krijgen het verzoek om nadere 

informatie aan te leveren over het initiatief. Een onafhankelijke jury bepaalt uiteindelijk wie er in de 

‘Duurzame 100 2019’ komen. Die wordt op 10 oktober a.s. bekend gemaakt. Wij hopen natuurlijk dat 

Zon op Alphen hoog in deze lijst komt! 

Duurzame 100 

https://www.greenchoice.nl/zonopnederland/
https://energiekalphenaandenrijn.nl/over-ons/vacatures/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/?referrer=https%3A%2F%2Fint.search.tb.ask.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fsearchfor%3Dduurzame%2B100%26enableSearch%3Dtrue%26rdrct%3Dno%26st%3Dsb%26tpr%3Domni%26p2%3D%255EBX2%255Exdm012%255ETTAB02%255Enl%26ptb%3D2BD94094-2121-4CD9-AFAE-1873F95E268E%26n%3D783a3c8d%26si%3DCLu1kYqN89UCFRITGwodKwEIlg?redirectUri=%2fduurzame100%2f%3f&pwv=1&pws=functional%7Canalytics%7Ccontent_recommendation%7Ctargeted_advertising%7Csocial_media&days=3650&referrer=https%3A%2F%2Fint.search.tb.ask.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fsearchfor%3Dduurzame%2B100%26enableSearch%3Dtrue%26rdrct%3Dno%26st%3Dsb%26tpr%3Domni%26p2%3D%255EBX2%255Exdm012%255ETTAB02%255Enl%26ptb%3D2BD94094-2121-4CD9-AFAE-1873F95E268E%26n%3D783a3c8d%26si%3DCLu1kYqN89UCFRITGwodKwEIlg

