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Wat is Vinkenbuurt Stroomt
•Een zelfstandige coöperatieve vereniging

Coöperatie Vinkenbuurt Stroomt u.a.

•Van, voor en door bewoners en ondernemers uit
Vinkenbuurt

•Ondersteund door Henk en Gerard van
energiecoöperatie Dalfsen Stroomt u.a.



Wat doet Vinkenbuurt Stroomt
• Produceert duurzame energie in eigen buurtschap
• Zonnestroom van panelen op daken van Van Spijker
• Voor mensen die dat niet op eigen dak kunnen of

willen opwekken
• Omvang zonnepark 2200 panelen
• Voor ca. 200 huishoudens (bij gemiddeld verbruik)



Wie kunnen er mee doen
Bewoners en ondernemer-kleinverbruikers in de
postcodegebieden

7739 Vinkenbuurt
7701/7702 Dedemsvaart
7707 Balkbrug
7711 Nieuwleusen
7721/7722 Dalfsen
7731 Ommen
7738 Witharen

Die lid zijn/worden van



Hoe werkt het
• Wordt lid van Vinkenbuurt Stroomt
• Koop aandelen in zonnepark – één aandeel per zonnepaneel
• Je ontvangt de opbrengst van de stroom uit je aandelen
• Je krijgt energiebelasting terug die je betaalt over je verbruik
• Je betaalt de kosten van onderhoud en beheer van het

zonnepark



Wat kost het
• Eenmalig investeren in 2 smaken:

• 100% van de investering => kost 250 euro per paneel
• 10% van de investering => kost 25 euro per paneel
• Mengen is mogelijk



Wat levert het op
• Greenchoice betaalt aan VS 4 á 5 cent per kWh
• Greenchoice betaalt aan VS 30 euro per jaar per

deelnemer die gas én elektra afneemt van
Greenchoice

• Deelnemers bij een andere maatschappij betalen 30
euro per jaar contributie



Wat brengt het op bij 100% inleg
Per paneel:
• Kosten beheer en onderhoud, verzekering ca. 7 euro per jaar
• Opbrengst verkoop energie eerste jaar ca. 11 euro
• Teruggaaf energiebelasting eerste jaar ca. 27 euro
• Batig saldo eerste jaar ca. 31 euro



Wat brengt het op bij 10% inleg
Per paneel:
• Kosten beheer en onderhoud, verzekering ca. 7 euro per jaar
• Opbrengst verkoop energie eerste jaar ca. 11 euro
• Teruggaaf energiebelasting eerste jaar ca. 27 euro
• Rente en aflossing ca. 18 euro per jaar
• Batig saldo eerste jaar ca. 13 euro



Na 15 jaar
• Belastingvoordeel houdt op, alleen stroomopbrengst
• Lening is afgelost
• Batig saldo ca. 3,50 euro per paneel per jaar
• Gerekend over 5 jaar ca. 17,50 euro per paneel
• Exploitatie houdt op na 20 jaar
• Installatie vervalt aan van Spijker of wordt verwijderd



Hoeveel panelen per deelnemer
• Voor maximaal 80% van het verbruik
• En maximaal 10.000 kWh per jaar
• Per paneel opbrengst ca. 250 kWh in het eerste jaar
• Stel u gebruikt 3500 kWh per jaar
• 80% = 2800 kWh per jaar
• 2800 gedeeld door 250 = ca. 11 panelen



Risico’s
• Hoeveelheid zonneschijn valt tegen
• Schade aan de panelen
• Gebreken aan de installatie
• Overheid verandert regels / energiebelasting daalt
• Prijzen energie dalen



Wanneer gaan we aanleggen
•Als 80% van de panelen zijn verkocht
•Vanavond belangstelling peilen
•U kunt vanaf nu een optie nemen
•Volg ons op de website  vinkenbuurtstroomt.nl


