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zonnestroom
producenten

Vereniging
Op 1 januari 2015 telde de vereniging 1138 leden. Op 31
december 2015 telde de vereniging 814 leden. Er zijn in
2015 65 leden bijgekomen en er zijn 375 leden afgegaan
vanwege opschoning van het ledenbestaand, zie ook de
paragraaf 'Opschoning ledenbestand' verderop in dit
verslag.

vereniging

Organisatie
De ZPV is eenvoudig georganiseerd, met korte lijnen tussen
bestuur en leden. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde
vrijwilligers. De hoofdredacteur van de nieuwsbrief en de webmaster zijn
vrijwilligers en geen bestuursleden.
Het bestuur en de hoofdredacteur van de nieuwsbrief worden terzijde gestaan door
de (vrijwillige) opmaker van de nieuwsbrief en de reparatieservice.
Bestuur per 1 januari 2015
Het bestuur van de ZPV bestond op 1 januari 2015 uit de volgende personen:
• Voorzitter: Remco de Graaff
• Secretaris: Willem Wellinga
• Penningmeester: Doeko Hekstra
Missie
De oorspronkelijke algemene doelstelling van de vereniging is nog steeds actueel:
het promoten van en informatie verstrekken over mogelijkheden om duurzame
energie achter de meter op te wekken, en het behartigen van de belangen van de
particuliere eigenaren van duurzame-energiesystemen. De accenten zijn in de loop
der tijd verschoven. In 2003 werden de drie belangrijkste alternatieven voor
duurzame energiewinning achter de meter: fotovoltaïsche (zonne)panelen,
thermische zonnecollectoren en kleine windmolens, van overheidswege ruim
gesubsidieerd. De subsidies van rijkswege zijn verdwenen terwijl een lappendeken
is blijven bestaan van provinciale, regionale en gemeentelijke subsidies, die vaak op
projectbasis en tijdelijk worden verstrekt. Er is geen duidelijk en richtinggevend
landelijk beleid.
Hiernaast bestonden er in 2003 ook allerlei subsidies voor particuliere
huizenbezitters die maatregelen wilden nemen om het energieverbruik van hun
woning te verminderen, bijvoorbeeld voor energie-audits, woningisolatie,
vervanging van cv-ketels door energie-efficiëntere modellen, en het plaatsen van
warmtepompen en warmte-terugwinninginstallaties. Geen van deze
stimuleringsmaatregelen is overeind overgebleven. In de plaats kwam een semiverplicht energielabel voor woningen (bij verkoop), en energielabels voor
verbruiksapparaten en vervoermiddelen. Volgens sommigen draaien windturbines
op subsidie; de provincie Noord-Holland heeft in 2012 een moratorium ingesteld op
(grote) windenergie.
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In 2012 constateert de ZPV onder particuliere consumenten een sterk toegenomen
belangstelling voor fotovoltaïsche panelen. Als oorzaak ziet de ZPV de zeer sterk
gedaalde prijs per Wattpiek. We mogen spreken van een historisch minimale prijs
van zonnestroom. Men kan stellen dat eigen opgewekte zonnestroom door
particulieren in 2012 netpariteit heeft bereikt.
De enorme prijsval van zonnepanelen en de daarmee binnen bereik gekomen
netpariteit compenseert ruimschoots de afwezigheid van subsidies die in 2007-2008
meer de gedaante hadden gekregen van eenmalige loterijen dan van serieuze,
langdurige stimuleringsmaatregelen. Veel huiseigenaren zijn van mening dat het
afwezig zijn van subsidie juist een voordeel is omdat de enorme bureaucratische
rompslomp die het aanvragen van subsidie met zich meebracht, is verdwenen.
Algemene Ledenvergadering
De ALV van de vereniging werd gehouden op 6 juni 2015 in De Handschoen in
Zwolle.
Hierbij vond geen bestuurswisseling plaats.
Ledenadministratie / contributieadministratie
Een van de taken van de penningmeester bij aantreden (2011) was het compleet
vernieuwen, verbeteren en automatiseren van de aanmelding van nieuwe leden,
ledenadministratie en contributieadministratie. Dit is een proces wat nog steeds
loopt.
Opschoning ledenbestand
Op de ALV in 2015 heeft het bestuur toestemming gevraagd en gekregen van de
ALV om leden die niet reageren en dus ook niet de contributie betalen uit te
schrijven uit de ledenadministratie. Dit heeft helaas wel tot gevolg gehad dat een
flink deel van de leden is uitgeschreven.
ANBI status
In 2012 kende de Belastingdienst onze vereniging ANBI status toe. ANBI staat voor
“Algemeen Nut Beogende Instelling” ofwel erkende instelling voor goede doelen
(kerkelijk, cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk), charitatief. Giften en
legaten aan ANBI-instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en
erfbelasting. De gever van een gift kan het bedrag in aftrek brengen van zijn/haar
inkomstenbelasting. Een ANBI vereniging moet aan strikte eisen voldoen.
In de aanvraag voor de ANBI status werd een beleidsplan gevoegd met de titel
“Beleidsplan 2012-2017, Minstens 5 GWp in 2017.” In dat beleidsplan noteert
het bestuur o.a. “In de bijna tien jaar van haar bestaan is de vereniging uitgegroeid
tot een organisatie met 1438 geregistreerde leden (stand 1 maart 2012) die bij
elkaar ruim 3 megawattpiek aan zonnepanelen op de daken van hun woningen
hebben liggen en een onbekend aantal zonneboilers. Indien 2012 een gemiddeld
zonnejaar wordt, wekken de leden van de vereniging collectief ongeveer 2.660
megawattuur duurzame elektriciteit op.”
In de ANBI-aanvraag wordt tevens als een van de doelstellingen gemeld dat de
vereniging zich inzet voor een juridische definiëring van het begrip zonrechten:
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“In Nederland bestaat geen recht op bezonning van zonnepanelen of zonneboilers.
Het komt regelmatig voor dat huiseigenaren worden geconfronteerd met
bouwplannen van buren, bedrijven of overheid waarbij te bouwen of verbouwen
objecten zodanig zijn georiënteerd of geplaatst dat de zonnestroominstallatie of
zonnecollector op het dak voor een deel van de dag van zon wordt beroofd.
Voorbeeld zijn dakkapellen en dakopbouwen op platte daken. Een soortgelijke
vrijheid geldt ook voor gemeentelijke beplantingen die worden gepland en
onderhouden zonder rekening te houden met wensen en belangen van particuliere
zonnestroom- of zonneboiler bezitters.”
De vereniging streeft naar wetgeving waarin duidelijk is geregeld wat de
bezonnings-rechten zijn van huiseigenaren.”
Contacten met andere organisaties
In 2015 is E-Decentraal opgehouden te bestaan en de leden van E-Decentraal zijn
overgegaan naar ODE-Decentraal (zie https://www.duurzameenergie.org/). De
voorzitter onderhoudt deze contacten met ODE-Decentraal. De ZPV heeft actief
deel genomen aan de besluitvorming van ODE-Decentraal door aanwezigheid van
de voorzitter en/of penningmeester bij alle vergaderingen. Sinds de aankondiging
van de Postcoderoos-regeling zien we wel dat er een verschuiving van focus gaande
is naar corporaties van windenergie en zonne-energie. We geven bij elke
vergaderingen wel aandachtspunten aan die voor huishoudens met zonnepanelen
van belang zijn.
Solar Days
In 2015 is dit beperkt gebleven tot een oproep op de ZPV website.
Website
Via de website publiceert de ZPV nieuws uit de duurzame energiewereld, verstrekt
ze informatie over techniek, bijeenkomsten, werkgroepen, subsidies, en brengt ze
belangstellenden in contact met leveranciers. Via de website worden
belangstellenden opgeroepen lid te worden van de vereniging. De site wordt actueel
gehouden. Veel, vooral technische vragen worden gesteld via het contactformulier
op de website. Veel vragen komen van niet-leden (met name over meters en
installateurs, en vervanging van oude kleine omvormers), waaruit wel blijkt dat we
informatie verschaffen die niet overal te vinden is.
De website kent een stabiel bezoek, en is in 2015 gestegen naar gemiddeld 80
bezoekers per dag. Er wordt het meest gekeken naar de pagina's over salderen,
omvormers en de reparatieservice.
Door het stopzetten van de nederlandse Solar Top-50, en door andere voorwaarden
van de duitse Solar Top-50 hebben we geen account meer op de Solar Top-50.
Nieuwsbrief: Power to the People
In 2015 werden 2 nummers uitgebracht.
De mailing van de PttP en directe berichten aan de leden is geprofessionaliseerd om
aan de laatste anti-spam wetgeving te voldoen. Blijvend punt van aandacht is dat
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veel leden verzuimen e-mailadreswijzigingen door te geven. Dit leidt tot veel werk
voor de ledenadministrateur.
Reparatieservice
De reparatieservice repareert tegen kostprijs defecte omvormers van leden. In de
meeste gevallen komen verzoeken tot reparatie van omvormers binnen via het
informatieformulier op de website. Deze aanvragen worden gecontroleerd of het om
een lid van de vereniging gaat. Aanvragers die geen lid zijn worden vriendelijk
verzocht eerst lid te worden. Daarna wordt de aanvrager in contact gebracht met de
reparatieservice.
In 2015 werden de volgende defecte omvormers aangeboden en gerepareerd:
• 5 stuks Soladin 120
• 8 stuks Exendis Gridfit 250
• 1 stuk SWE 900
• 8 stuks Steca Grid 300
• 1 stuk Wurth 500
Er is tegenwoordig een groot aantal fabrikanten die micro-omvormers en kleine
omvormers verkopen (200-700W). De reden dat deze micro-omvormers/merken niet
in de lijst van gerepareerde omvormers voorkomen heeft twee oorzaken. Deze
omvormers zijn recent op de markt en kennelijk nog niet in grote aantallen
verkocht. De meeste van deze omvormers zitten nog in de garantieperiode en gaan
als ze storing hebben terug naar de installateur.
De verwachting is wel de de komende jaren de omvormers die ter reparatie worden
aangeboden worden steeds zwaarder worden (zowel in Wp als in kg) omdat de
afgelopen jaren er een duidelijke tendens is om daken in1 keer vol te leggen met
panelen die aan 1 omvormer worden aangesloten.
Markten en PR
Om op een laagdrempelige manier onafhankelijke voorlichting door en voor burgers
over zonne-energie stond de ZPV regelmatig op markten, braderieën en
evenementen met een stand. In 2015 waren er helaas geen leden meer die op deze
markten wilden gaan staan. Ondanks een oproep in ons verenigingsblad 'Power to
the People' hebben zich nog geen leden gemeld die dit willen gaan doen.
Kennis-evenementen
Bestuursleden zijn bij een aantal evenementen aanwezig geweest voor het opdoen
van kennis:
• Hier Opgewekt (http://www.hieropgewekt.nl) waarbij we onder andere bij de
sessie over de nieuwe wetgeving over elektriciteit zijn geweest.
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Financiële staat

De inkomstenkant bestaat voornamelijk uit contributies van leden. Aangezien
nieuwe leden nu bij aanmelding een machtiging voor incasso afgeven zijn de
inkomsten uit contributies voorspelbaarder geworden. Daarnaast zijn er nog wat
kleinere inkomstenbronnen uit rente en omvormer-reparaties.
De uitgaven betreffen voornamelijk kosten gemaakt door het bestuur (huur
vergaderlocaties, reiskosten), waarbij de kosten voor de jaarlijkse ALV een grote
post zijn. Ook zijn er kosten voor de twee licenties voor het ledenbeheerprogramma.
Tevens zijn er jaarlijke kosten ten behoeve van automatische incasso (administratie
en bankkosten).
Er is een duidelijke toename van de algemene financiële middelen. Dit is het gevolg
van het beleid om nieuwe leden een incasso te laten afgeven en bestaande leden
vaker aan te schrijven over het betalen van hun contributies, en lagere uitgaven
t.o.v. 2014, die met name worden veroorzaakt worden doordat we niet meer met de
kramen op de markt staan.
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