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Uitgelicht: 'Nederlanders besparen toch graag geld'
Onze zonnepanelen weerstaan heftige stormen
(Bron: Het Parool, 26 maart 2022)
In
februari
raasden
de
stormen
Dudley
en
Eunice
over
Contactgegevens
De gasprijs is hoog opgelopen o.a. als gevolg van de
ons land. Het OV lag plat, vluchten van Schiphol werden
oorlog in Oekraïne. Volgens Amsterdamse leveranciers
geannuleerd en onderwijs werd geschrapt maar onze
kvk:
rekeningnummer
jaagt dit de belangstelling aan voor o.a. zonnepanelen, zo
zonnepanelen bleven fier overeind. Onze Amsterdamse
meldt Het Parool. Bij de leveranciers melden zich naar
leverancier Zon&Co stond paraat maar hoefde niet uit te
verluid vooral huishoudens die eerder al interesse hadden,
rukken voor reparaties.
maar de knoop nog niet hadden doorgehakt. Of zoals een
leverancier zegt in het artikel: "Het stond op hun mentale
Realisatie-update ‘Dok 2’
to do-list. Nu de energieprijs zo hoog is, kijkt iedereen aan
Het bestuur van de coöperatie is bezig om het volgende
Dok 2 project op te zetten, want er kunnen meer panelen welke knoppen ze kunnen draaien. Minder energie
op ons dak! De bouw- en monumentenvergunning van de gebruiken, is altijd de beste oplossing. Je eigen energie
opwekken is stap twee." Hier hebben wij als coöperatie
gemeente Amsterdam zijn al binnen. Daarnaast zijn we
maar één ding aan toe te voegen: Sluit je aan voor project
met de gemeente in onderhandeling over een voordelige
Dok 2 en doe mee! Op eigen dak opgewekte energie
lening, zodat de certificaten redelijk geprijsd zijn en voor
maakt ons meer zelfvoorzienend en minder kwetsbaar
veel bewoners en gebruikers toegankelijk.
voor onrust in de wereld.
Zon op het Dok heeft op 1 maart 2022 de zogenaamde
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
aangevraagd. Uitgaande van maximaal 13 weken
verwerkingstijd hopen we in april of mei op opwekkend
nieuws.

Terugkrijgen energiebelasting
Behalve meewerken aan de energietransitie is financieel
voordeel ook van belang. De leden van Dok 1 kunnen een
terugbetaling van de energiebelasting verwachten van de
eigen energieleverancier. Check in de maand april/ mei je
De aangevraagde subsidie bij de Provincie Noord Holland rekening of dit bedrag inderdaad is verwerkt.
- o.a. om administratieve kosten te dekken – is reeds
Ben je lid van Dok 1 en heb je vragen over het
toegekend.
teruggestort krijgen van jouw energiebelasting?
Laat het weten via zonophetdok@gmail.com.
Jaaropbrengst Dok 1
In 2021 hebben we 63 MWh opgewekt met onze
zonnepanelen. Een fantastische opbrengst waar alle 44
leden van Dok 1 van profiteren!
Mooie voorjaarsdagen weerspiegeld in Opwekmeter
Wist je dat je via zonophetdok.nl (tabblad ‘hoe werkt het)
de opgewekte Kilowatt-uren kan volgen? Kijk maar!

Zoom sessie zonnepanelenproject Dok 2
Op 25 november vond er een online informatieavond
plaats waar leden en geïnteresseerden vragen stelden
over het project. Op de website vind je de up-to-date
Powerpoint presentatie met de nodige ins en outs.
Gemist? Er zullen meer zoom-sessies volgen wanneer het
financiële plaatje voor Dok 2 bekend is. Hou de website in
de gaten.
Wie sluit zich óók aan bij de coöperatie?!
Ken je nog bewoners en gebruikers van het dok die
geïnteresseerd zijn om samen met de coöperatie energie
op te wekken?
Of ben je al lid en benieuwd hoe je nóg meer kan
bijdragen aan de coöperatie en wil je misschien wel
bestuurslid worden?
Dok 2 is hét moment om in te stappen. Nieuwe (bestuurs-)
leden melden zich via zonophetdok@gmail.com.
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